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1. Cel programu prac urządzeniowo - rolnych 

 

 Głównym celem programu prac urządzeniowo-rolnych jest wnikliwa inwentaryzacja 

stanu istniejącego gminy w wielu aspektach i wskazanie zadań stwarzających podstawy dla 

całościowego rozwoju poszczególnych wsi, gospodarstw rolnych, poprawy warunków życia  

i pracy ludności, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. W głównej mierze 

Program dotyczy inwentaryzacji stanu istniejącego przestrzeni wiejskiej oraz propozycji 

działań w celu przebudowy i ulepszenia tej przestrzeni. Program wskazuje na potrzeby 

przeprowadzenia prac urządzeniowo-rolnych w poszczególnych wsiach, oraz jest pomocny  

w planowaniu budżetu gminy na przyszłe lata. 

 Realizacja programu polega na wykonaniu określonego zestawu zabiegów 

urządzeniowo-rolnych. Proces ten wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych  

i dużych nakładów czasowych, musi być ustalona kolejność wdrażania poszczególnych 

rozwiązań. Zawarte w programie ustalenia będą pomocne dla gminy w przygotowaniu 

wniosków o pozyskanie funduszy strukturalnych, mogą być wykorzystane w przyszłości do 

tworzonych opracowań planistycznych i projektowych, a także uwzględnione w prowadzeniu 

rozmów z władzami powiatu i województwa, w sprawach związanych z wdrażaniem 

poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych (np. scaleń gruntów, melioracji wodnych, odnowy 

wsi). Opracowane zagadnienia programu prac urządzeniowo-rolnych są przedstawione  

w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej. 

   

1.1. Określenie potrzeb miejscowości wchodzących w skład gminy Charsznica 

Propozycje działań w poszczególnych wsiach, wchodzących w skład gminy 

Charsznica, poprawiających warunki prowadzenia działalności rolniczej, zostały określone na 

podstawie aktualnego stanu użytkowania gruntów (inwentaryzacja terenowa), wnikliwej 

analizy danych z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz konsultacji z władzami gminy. 

Przeanalizowano potrzeby w następujących dziedzinach: 

•  rozbudowa i modernizacja istniejących dróg transportu rolnego 

•  rozbudowa infrastruktury technicznej 

•  prace scaleniowo - wymienne  

•  wyznaczenie terenów do zalesień  

• poprawa właściwości fizyczno-chemicznych gleb, min. stosunków wilgotnościowych  

• aktualizacja ewidencji gruntów i budynków 

• odnowa i rozwój wsi. 
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1.2. Akty prawne 

− Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Tytuł III i IV. 

− Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(Dz.U. z 2007 r. nr 64 poz. 427 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Dz.U.  

z 2006 r. nr 187 poz. 1381 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.  

z 2010 r. nr 113 poz. 759) 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 

Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287) 

− Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r. nr 

64 poz. 592 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r.  

nr 151 poz. 1220). 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr  239  

poz. 2019 z poźń. zm)  

− Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. nr 12 

poz. 59) 

− Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2004 r. nr 121 poz. 1266 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r.  

nr 116 poz. 1206 z późn. zm. – głównie Rozdział 11, art. 62) 

− Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U.  

z 2003 r. nr 178 poz. 1749 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów 

(Dz.U. 2013 poz. 1157) 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz.717 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (Dz.U. z 2002 r. nr 155 poz. 1298) 
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− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r. nr 38 poz. 220) 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r.,  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  

w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem  

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2008 r. nr 80 

poz. 480) 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem                       

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. (tekst jednolity ) 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie 

infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez 

scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—

2013 (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 428) 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

(Dz.U. z 2009 r. nr 48 poz. 388) 

− Instrukcja ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scaleniu i wymianie 

gruntów  z dnia 24 marca 1983 r. - GZ-g-630-1/83, znowelizowana w 2004 r.  

− Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 31.07.2003 r. w sprawie 

ustalania granicy rolno-leśnej. Maszynopis powielany Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, s. 12. 

− Zalecenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2005 r. dotyczące oceny 

oddziaływania scalania gruntów na środowisko. 
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2. Charakterystyka obszaru gminy Charsznica 

2.1.  Położenie 

Gmina Charsznica położona jest w północnej części województwa małopolskiego, 

na obszarze Wyżyny Miechowskiej. Graniczy z gminami: Gołcza od południa, Książ Wielki  

i Miechów od wschodu i południowego wschodu. Od zachodu z gminą Wolbrom, od 

północnego zachodu z województwem śląskim (gmina Żarnowiec), a od północy z gminą 

Kozłów. Gmina zajmuje obszar ok. 78 km2, co stanowi ok. 12% powierzchni powiatu 

miechowskiego. W jej skład wchodzi 18 miejscowości (obrębów). Siedzibą gminy jest 

Miechów-Charsznica. 

 

Ryc. 1. Gmina Charsznica – podział administracyjny. 
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Tab. 1. Podział administracyjny 

Obręb 
Powierzchnia 
obrębu [ha] 

Udział w powierzchni 
gminy [%] 

Charsznica 453.4955 5.78 

Chodów 453.3042 5.78 

Ciszowice 248.0644 3.16 

Dąbrowiec 128.5098 1.64 

Jelcza 828.3252 10.56 

Marcinkowice 428.1186 5.46 

Miechów Charsznica 389.5495 4.97 

Podlesice 280.4962 3.58 

Pogwizdów 485.5106 6.19 

Swojczany 667.3172 8.51 

Szarkówka 283.7117 3.62 

Tczyca 903.9773 11.54 

Uniejów Kolonia 274.3957 3.5 

Uniejów Parcela 169.5963 2.16 

Uniejów Rędziny 767.5972 9.79 

Wierzbie 284.0816 3.62 

Witowice 692.8904 8.84 

Chodowiec 102.3237 1.3 

Razem 7841.2651 100,00 

                  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z EGiB. 

 

2.2.  Geologia i surowce naturalne 

 

 Teren gminy Charsznica leży na obszarze Niecki Miechowskiej.  Na powierzchni 

odsłaniają się utwory górnokredowe oraz czwartorzędowe. 

Kreda górna reprezentowana jest przez wapienie z czertami i marglami (kampan 

dolny i środkowy), margle i opoki wapienne (kampan górny) oraz margle  

z glaukonitem, margle wapniste, opoki i gezy (mastrycht). 

Czwartorzęd stanowią osady plejstoceńskie: średnio i drobnoziarniste piaski 

glacifluwialne i fluwialne oraz utwory lessowe zlodowacenia środkowopolskiego  

i bałtyckiego, oraz utwory holoceńskie w postaci osadów aluwialnych i deluwialnych oraz 

torfów. 

Utwory kredy górnej odsłaniają się na stromych zboczach dolin oraz wierzchołkach 

wzniesień. Pozostały obszar wierzchowin oraz zboczy pokrywa less, głównie  

z ostatniego glacjału. Doliny wypełnione są piaskami glacifluwialnymi i fluwialnymi 
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datowanymi na przedostatni i ostatni glacjał. Współczesne dna dolin rzecznych wypełniają 

aluwia, głównie pylaste oraz torfy.1  

Surowce naturalne – na obszarze gminy Charsznica brak jest udokumentowanych 

oraz eksploatowanych złóż surowców naturalnych. Pozostałością po dawnej eksploatacji są 

niewielkie wyrobiska margli górnokredowych. 

 

Fot.1. Chodów – wychodnie margla – górna kreda. 

 

2.3.  Ukształtowanie terenu 

 

Gmina Charsznica leży we wschodniej części Wyżyny Miechowskiej, będącej 

fragmentem Wyżyny Małopolskiej. Rzeźba terenu związana jest budową geologiczną obszaru 

(litologia i tektonika podłoża) oraz z procesami erozyjnymi i akumulacyjnymi zachodzącymi 

głównie w trzeciorzędzie i plejstocenie. Charakterystycznymi elementami rzeźby są tu pagóry  

i garby o wyrównanych wierzchowinach leżących w wysokości 360 – 380 m n.p.m.  

W północnej części gminy znajduje się najwyższa kulminacja o wysokości 415 m n.p.m. 

(Biała Góra). Wzniesienia te stanowią fragmenty rozległej powierzchni denudacyjnej 

ścinającej skały wieku kredowego. Jej wiek datowany jest na paleogen.2  

                                                 
1 Bukowy S., Szczegółowa mapa geologiczna Polski, 1:50 000, arkusz M 34-52D Wolbrom, Wydawnictwa 
Geologiczne, Warszawa, 1968 r. 
2 Klimaszewski M., (red.), Geomorfologia Polski, PWN, Warszawa 1972 r. 
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Fot. 2. Jelcza – widok na rozległą wierzchowinę. 

 

 Podczas orogenezy Karpat, w wyniku nacisku górotworu powstały na tym obszarze 

tektoniczne zapadliska – padoły. Wyżyna Miechowska w trzeciorzędzie została rozcięta siecią 

dolin rzecznych, między innymi Szreniawy i Uniejówki. Są to doliny płaskodenne,  

o szerokich dnach i asymetrycznych zboczach. Zbocza wschodnie są strome, z wychodniami 

starszego podłoża, natomiast zbocza zachodnie mają mniejsze nachylenie. W czwartorzędzie 

obszar został pokryty lądolodem (plejstocen) pozostawiając po sobie głównie osady 

glacifluwialne. Osady te pokrywa warstwa lessu (głównie ostatni glacjał). W plejstocenie  

i holocenie na omawianym obszarze zachodziły procesy erozji i denudacji w wyniku, których 

wykształciła się współczesna sieć dolin. Szczególnie intensywnie procesy erozji zachodzą od 

neolitu, tj. od momentu pojawienia się na tym terenie osadnictwa związanego z uprawą roli, 

czego wynikiem było wylesienie obszaru i zintensyfikowanie erozji gleb. 

Znaczne spadki terenu, w połączeniu z podatnością lessów na erozję, warunkują 

występowanie form erozyjno – denudacyjnych w postaci licznych wąwozów i parowów,  

a także zapadlisk sufozyjnych, występujących w pobliżu wyraźnych krawędzi tych dolin. 

Podczas inwentaryzacji terenowej obserwowano liczne ślady spłukiwania powierzchniowego 

i liniowego (żłobki deszczowe), a także w strefach mniejszych spadków terenu, obszary 

depozycji materiału glebowego, powodujące zamulanie upraw, aż do całkowitego ich 

zniszczenia. 
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Fot. 3. Jelcza – zamulanie upraw u podnóża stoku. 

 

Znaczna część materiału glebowego wynoszona jest przez wodę poza obszar uprawny. 

Zjawiska te, niszczą górną część profilu glebowego obniżając w istotny sposób wartość 

rolniczą erodowanych gleb.  

Zjawiska sufozji oraz erozji liniowej powodują rozczłonkowanie obszaru 

doprowadzając do wyłączenia gruntów z uprawy. Przeciwdziałanie tym niekorzystnym 

procesom pozwoli na choćby częściową ochronę obszarów uprawnych. Skala erozji gleby 

widoczna jest na rozległych stokach, gdzie na powierzchni widoczny jest poziom poziom 

brunatnienia, wyorywany podczas uprawy. 
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Fot. 4. Jelcza - spłukiwanie po intensywnym opadzie w dniu 21.05.2013 r.  

 

 

Fot. 5. Uniejów-Kolonia – odsłonięty na znacznej powierzchni poziom brunatnienia będący 
świadectwem intensywnej erozji gleby. 
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2.4.  Gleby 

Skałami macierzystymi gleb na terenie gminy są lessy, gliny, pyły, margle, opoki 

kredowe i piaski. Z lessów wytworzyły się gleby brunatne oraz gleby bielicowe  

w kompleksach leśnych. Z utworów kredowych wykształciły się rędziny właściwe 

czarnoziemne i brunatne, a w obniżeniach terenu rędziny deluwialne. Na piaskach 

wykształciły się gleby pseudobielicowe i brunatne, natomiast w obszarach o wysokim 

poziomie wody gruntowej – czarne ziemie i gleby glejowe. W szerokich dnach dolin 

Uniejówki i Szreniawy wykształciły się mady i mady glejowe wykształcone z pyłów i pyłów 

ilastych, a w dolinie Uniejówki w warunkach stale wysokiego poziomu wód gruntowych 

wykształciły się gleby torfowe (organiczne).  

Gleby bielicowe i pseudobielicowe zajmują powierzchnię 979 ha. Występują na 

obszarze całej gminy, jednak zwarte kompleksy występują we wschodniej części gminy. 

Gleby brunatne zajmują łącznie 5278 ha, przy czym zdecydowanie dominują gleby 

brunatne właściwe – 2621 ha oraz wyługowane i kwaśne, zajmując powierzchnię 1893 ha. 

Gleby brunatne deluwialne zajmują powierzchnię 764 ha. Gleby te występują w zwartych 

kompleksach we wszystkich obrębach gminy. 

Rędziny wykształcone na skałach węglanowych górnej kredy zajmują powierzchnię 

454 ha, przy czym dominują rędziny brunatne – 232 ha i rędziny czarnoziemne – 199 ha. 

Rędziny deluwialne zajmują 69 ha, a rędziny o niewykształconym profilu – 23 ha. Dominują 

rędziny ciężkie, a większość z nich to rędziny mieszane. Są to gleby w przewadze płytkie  

i bardzo płytkie. Występują głównie w północno-wschodniej części gminy (Marcinkowice, 

Pogwizdów, Uniejów Rędziny, Uniejów Parcela i Uniejów Kolonia). 

Mady i mady glejowe, głównie pyłowe zajmują obszar 258 ha. Występują  

w Witowicach (dno doliny Szreniawy) oraz w Charsznicy, Uniejowie Parceli, Tczycy, 

Pogwizdowie i Jelczy (dna dolin Uniejówki i Jeżówki). 

Czarnoziemy wykształcone na lessach zajmują powierzchnię 106 ha, przy czym 

dominują czarnoziemy zdegradowane. Kompleksy tych gleb występują w Chodowie, 

Szarkówce i Ciszowicach. 

Gleby torfowe i mułowo-torfowe zajmują powierzchnię 61 ha. Występują w obrębie 

dna doliny Uniejówki w Marcinkowicach i Pogwizdowie i Jelczy. Wśród gleb mineralnych,  

w warunkach wysokiej wilgotności wykształciły się czarne ziemie – powierzchnia 16 ha  

i gleby glejowe – 27 ha. Gleby te występują głównie w obrębie podmokłych den bocznych 

dolin (Tczyca i Swojczany).  
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Tab. 2. Klasy bonitacyjne gruntów ornych  

Grunty orne - klasy: 

Obręb Jednostka 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI Razem 

[ha] 0.2596 93.6049 173.8573 78.4169 26.5124 3.5152     376.166 
Charsznica 

[%] 0.069 24.884 46.218 20.846 7.048 0.934     100 

[ha]   178.416 175.1998 57.5908 18.4505 4.9997 0.51   435.167 
Chodów 

[%]   41.00 40.26 13.23 4.24 1.15 0.12   100 

[ha]   9.1694 216.7332 14.5058 0.014       240.422 
Ciszowice 

[%]   3.81 90.15 6.03 0.01       100 

[ha]   12.9182 58.1047 16.5235 16.3429   2.6014   106.491 
Dąbrowiec 

[%]   12.13 54.56 15.52 15.35   2.44   100 

[ha]   12.0477 194.948 398.078 110.216 18.0542 3.397 1.407 738.148 
Jelcza 

[%]   1.63 26.41 53.93 14.93 2.45 0.46 0.19 100 

[ha]   1.8585 23.36 48.4548 101.7128 98.7423 77.8332 5.8258 357.787 
Marcinkowice 

[%]   0.52 6.53 13.54 28.43 27.60 21.75 1.63 100 

[ha]   134.139 103.6592 53.2869 14.8761 2.2894 1.373   309.623 Miechów 
Charsznica [%]   43.32 33.48 17.21 4.80 0.74 0.44   100 

[ha]   18.7398 127.53 83.1487 7.3047 10.1572 3.75   250.63 
Podlesice 

[%]   7.48 50.88 33.18 2.91 4.05 1.50   100 

[ha]   5.5112 151.5798 69.2898 79.4139 57.9011 49.5681 0.8862 414.15 
Pogwizdów 

[%]   1.33 36.60 16.73 19.18 13.98 11.97 0.21 100 

[ha]   32.27 261.2736 303.981 37.1387 7.7793     642.443 
Swojczany 

[%]   5.02 40.67 47.32 5.78 1.21     100 

[ha]   10.8266 205.8386 16.952 22.2887       255.906 
Szarkówka 

[%]   4.23 80.44 6.62 8.71       100 

[ha]   33.8171 288.4388 337.278 68.6322 24.0111 9.2279 1.2453 762.651 
Tczyca 

[%]   4.43 37.82 44.22 9.00 3.15 1.21 0.16 100 

[ha]   17.1356 159.6789 54.5752 17.2935 6.4996     255.183 Uniejów 
Kolonia [%]   6.72 62.57 21.39 6.78 2.55     100 

[ha]   5.2183 91.8205 36.739 5.2868 6.8245     145.889 Uniejów 
Parcela [%]   3.58 62.94 25.18 3.62 4.68     100 

[ha]   16.342 90.4259 81.512 52.9501 17.976 25.3346 0.415 284.956 Uniejów 
Rędziny [%]   5.73 31.73 28.61 18.58 6.31 8.89 0.15 100 

[ha]     126.2828 71.1868 71.212 3.093 0.609 1.824 274.208 
Wierzbie 

[%]     46.05 25.96 25.97 1.13 0.22 0.67 100 

[ha]   29.69 255.9859 158.809 76.6163 17.3148 1.7 3.13 543.246 
Witowice 

[%]   5.47 47.12 29.23 14.10 3.19 0.31 0.58 100 

[ha]   28.7188 62.6871 2.53         93.9359 
Chodowiec 

[%]   30.57 66.73 2.69         100 

[ha] 0.2596 640.42 2767.4 1882.9 726.26 279.16 175.9 14.73 6487 
Razem 

[%] 0.00 9.87 42.66 29.03 11.20 4.30 2.71 0.23 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z EGiB. 
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Na gruntach ornych gleby bardzo dobre (I i II klasa bonitacyjna) zajmują łącznie 

powierzchnię około 640 ha, co stanowi niespełna 10% ich powierzchni. Największe 

powierzchnie tych gleb występują we wschodniej i centralnej części gminy (Chodów, 

Chodowiec, Charsznica i Miechów-Charsznica). Są to gleby w typie czarnoziemów  

i brunatnych, wykształcone z lessów położone na wierzchowinie, o dobrze wykształconym 

poziomie próchnicznym. Gleby dobre (klasy IIIa i III b) zajmują łącznie około 4650 ha 

(ponad 71% powierzchni gruntów ornych) i występują we wszystkich obrębach. Gleby 

średnie (klasa IVa i IVb) zajmują łącznie około 1005 ha, co stanowi około 15% powierzchni 

gruntów ornych. Największe kompleksy tych gleb występują w północnej części gminy  

w Marcinkowicach (około 56% powierzchni gruntów ornych) i w Pogwizdowie (33% 

powierzchni gruntów ornych), oraz w północno – zachodniej części gminy – Wierzbie – 

około 27% powierzchni. Gleby słabe stanowią niewielki odsetek gruntów ornych w gminie – 

około 190 ha, co stanowi około 3% powierzchni. Największe kompleksy tych gleb występują  

w północnej i północno – wschodniej części gminy (Marcinkowice – 23%, Pogwizdów – 12%  

i w Uniejowie-Rędzinach – 9% powierzchni gruntów ornych. Są to gleby wykształcone  

głównie z piasków słabogliniastych zalegających na piaskach luźnych o wadliwych 

stosunkach powietrzno-wodnych a także płytkie rędziny leżące na silnie nachylonych 

stokach.  

Gleby pod użytkami zielonymi gleby bardzo dobre (II klasa bonitacyjna) zajmują 

około 48 ha, co stanowi niespełna 10% powierzchni użytków zielonych w gminie. 

Największy kompleks tych gleb występuje w Witowicach, w dnie doliny Szreniawy. Są to 

mady wykształcone na pyłach wodnego pochodzenia. Gleby dobre (klasa III), zajmują 

powierzchnię około 190 ha (około 39 % powierzchni użytków zielonych). Największe 

kompleksy tych gleb występują w dolinach Jeżówki (Tczyca), dolinie Uniejówki (Charsznica) 

i dolinie Szreniawy (Witowice). Gleby średnie pod użytkami zielonymi (IV klasa 

bonitacyjna) zajmują powierzchnie około 135 ha (niespełna 28% powierzchni użytków 

zielonych gminy) Największe kompleksy tych gleb występują w Jelczy, Marcinkowicach  

i Pogwizdowie i Tczycy – doliny Uniejówki i Jeżówki, oraz w Witowicach – dolina 

Szreniawy.  Gleby słabe zajmują łącznie powierzchnię około 114 ha, co stanowi około 23% 

powierzchni użytków zielonych w gminie. Są to użytki zielone obejmujące strome, suche 

zbocza dolin (Witowice), jak również zbyt mokre – torfowe gleby w dolinie Uniejówki 

(Jelcza, Marcinkowie i Pogwizdów). 
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Tab. 3. Klasy bonitacyjne użytków zielonych  

Użytki zielone - klasy: 

Obręb 

 
 
Jednostka 

II III IV V VI VIZ Razem 

[ha] 0.0230 24.3155 5.9301 4.9362 0.433   35.6378 
Charsznica 

[%] 0.06 68.23 16.64 13.85 1.22   100 

[ha]   2.5386 1.3137 0.16     4.0123 
Chodów 

[%]   63.27 32.74 3.99     100 

[ha]         1.2188 0.0380 1.2568 
Ciszowice 

[%]         96.98 3.02 100 

[ha]   0.1972 0.1039 4.1076     4.4087 
Dąbrowiec 

[%]   4.47 2.36 93.17     100 

[ha] 3.7400 7.0272 28.989 12.801     52.5572 
Jelcza 

[%] 7.12 13.37 55.16 24.36     100 

[ha]   7.9926 20.0416 21.2347 2.3728   51.6417 
Marcinkowice 

[%]   15.48 38.81 41.12 4.59   100 

[ha] 1.402 3.553 5.288 3.849 0.886   14.978 Miechów 
Charsznica [%] 9.36 23.72 35.31 25.70 5.92   100 

[ha]   1.713     0.137   1.85 
Podlesice 

[%]   92.59     7.41   100 

[ha] 0.2064 13.3896 11.887 17.4165 1.4831   44.3826 
Pogwizdów 

[%] 0.47 30.17 26.78 39.24 3.34   100 

[ha]   2.59 2.98   1.54   7.11 
Swojczany 

[%]   36.43 41.91   21.66   100 

[ha]       0.8793 0.195   1.0743 
Szarkówka 

[%]       81.85 18.15   100 

[ha] 2.4165 77.4385 23.3958 9.8583 1.5739   114.683 
Tczyca 

[%] 2.11 67.52 20.40 8.60 1.37   100 

[ha]               Uniejów 
Kolonia [%]               

[ha]   5.3442 5.7731       11.1173 Uniejów 
Parcela [%]   48.07 51.93       100 

[ha] 0.2350 8.5753 2.96 0.367 3.1371   15.2744 Uniejów 
Rędziny [%] 1.54 56.14 19.38 2.40 20.54   100 

[ha]     1.245 0.544 0.754   2.543 
Wierzbie 

[%]     48.96 21.39 29.65   100 

[ha] 34.7489 32.1664 25.5961 8.2698 15.3558   116.137 
Witowice 

[%] 29.92 27.70 22.04 7.12 13.22   100 

[ha] 4.9508 2.537         7.4878 
Chodowiec 

[%] 66.12 33.88         100 

[ha] 47.7226 189.378 135.503 84.4234 29.0865 0.0380 486.1519 
Razem 

[%]  9.82 38.95 27.87 17.37 5.98 0.01 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z EGiB. 
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Rolniczą przydatność gleb charakteryzują kompleksy rolniczej przydatności gleb.              

W gminie Charsznica gleby najcenniejsze (kompleks 1 pszenny bardzo dobry) występują na 

całym obszarze gminy, stanowiąc niewielkie kompleksy gleb głównie brunatnych 

(deluwialnych), czarnoziemów i mad. Gleby kompleksu 1 zajmują powierzchnię 584 ha. 

Dominującymi na obszarze gminy są gleby 2 kompleksu przydatności (pszennego dobrego) 

zajmując powierzchnię około 4194 ha. Są to zwarte kompleksy gleb brunatnych  

i pseudobielicowych wykształconych z lessów i występujących głównie na wierzchowinach 

garbów. Kompleks 3 (pszenny wadliwy) to głównie gleby brunatne wykształcone z lessów, 

oraz głębsze rędziny kredowe. Kompleks 4 (żytni bardzo dobry) to gleby średniej wartości, 

występujące w mozaice gleb pseudobielicowych i brunatnych głównie  

w miejscowościach Uniejów Rędziny, Marcinkowice, Pogwizdów, Jelcza i Wierzbie. 

Powierzchnia tego kompleksu wynosi 429 ha. Gleby kompleksów od 5 do 7 (kompleks żytni 

dobry, słaby i bardzo słaby) – najsłabsze - występują głównie w Uniejowie Rędzinach, 

Marcinkowicach, Pogwizdowie, przeważnie na najuboższych piaskach słabogliniastych. 

Łącznie zajmują powierzchnię około 210 ha. Gleby wykształcone w obszarach o wysokim 

poziomie wody gruntowej (kompleks 8 i 9 – zbożowo-pastewny mocny i słaby) towarzyszą 

głównie dolinie Uniejówki, zajmując powierzchnię około 252 ha. W większości wymagają 

one regulacji stosunków wodnych.  

Odrębną kategorię stanowią gleby 14 kompleksu przydatności rolniczej. Są to gleby 

leżące na stokach, silnie narażone na erozję. Zajmują powierzchnię około 102 ha i powinny 

być przeznaczone do transformacji użytków pod użytki zielone i zalesienia. Kompleks ten 

występuje głównie w Witowicach3.  

 

2.5. Klimat 

  

 Obszar gminy Charsznica znajduje się w regionie klimatycznym śląsko-małopolskim. 

Cechy charakterystyczne to: 

Średnia roczna temperatura powietrza 7 °C 

 - temperatura stycznia: - 3°C 

 - temperatura lipca: 17,7°C 

 - liczba dni ze średnią dzienną temperaturą poniżej 0°C: 92 

 - liczba dni ze średnią dzienną temperaturą powyżej 15°C: 91 

 - liczba dni pogodnych: 62 

                                                 
3 Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000, dla obrębów gminy Charsznica., Krakowskie Biuro Geodezji 
 i Terenów Rolnych, Kraków 1968 r. 
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 - liczba dni pochmurnych: 122 

 - wysokość opadów : 650 – 700 mm 

 - średni czas zalegania pokrywy śnieżnej: 80 dni 

 - przeważający kierunek wiatrów: zachodni  

 - długość okresu wegetacyjnego: 210 dni. 

Z uwagi na urozmaicone ukształtowanie terenu, na obszarze gminy zaznacza się 

zróżnicowanie mezoklimatyczne. W zależności od położenia w stosunku do głównych form 

ukształtowania terenu można tu wyróżnić: 

- mezoklimat „ciepłych” zboczy dolinnych - obejmuje obszary położone na łagodnych 

zboczach o ekspozycji południowej, południowo-zachodniej i zachodniej, leżące powyżej 

poziomu inwersji. Charakteryzuje się najbardziej korzystnymi dla rolnictwa warunkami 

mezoklimatycznymi: dobre usłonecznienie, a przez to dobre warunki termiczne, krótszy okres 

zalegania pokrywy śnieżnej, najdłuższy okres wegetacyjny, dobre przewietrzanie. 

- mezoklimat płaskich wierzchowin garbów - obejmuje obszary o trochę gorszych warunkach 

termicznych, dobrym nasłonecznieniu, trochę krótszym okresie wegetacyjnym oraz bardzo 

dobrym przewietrzaniu. 

- mezoklimat ”chłodnych zboczy” - występuje na zboczach o ekspozycji północnej  

i wschodniej. Charakteryzuje się słabym nasłonecznieniem, niekorzystnymi warunkami 

termicznymi, najdłużej zalegającą pokrywą śnieżną i najkrótszym okresem wegetacyjnym. 

- mezoklimat den dolinnych, - obszar znajdujący się w zasięgu inwersji temperatury,  

z najczęściej występującymi mgłami radiacyjnymi, najkrótszym okresem bezprzymrozkowym 

i słabą wentylacją. 4 

 

2.6. Wody podziemne 

 

 Warunki hydrogeologiczne są ściśle związane z litologią, tektoniką i morfologią 

terenu. Wody gruntowe zalegają w następujących strefach: 

- Strefa wód gruntowych związanych z utworami czwartorzędowymi w obrębie den dolin. 

W obrębie dolin występuje zbiornik wód gruntowych, zasilany wodami powierzchniowymi 

spływającymi z obszarów wysoczyzn. Poziom tych wód jest uzależniony od stanu wód  

w rzekach oraz od ilości opadów atmosferycznych. Wody podziemne utrzymują się  

w piaszczystych utworach holocenu i plejstocenu, a także w obrębie namułów rzecznych  

i torfów. 

                                                 
4 Program Ochrony Środowiska dla gminy Charsznica na lata 2004-2015, z uwzględnieniem zadań 
zrealizowanych w 2004 roku., Miechów – Charsznica 2004 r. 
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- Strefa obejmująca wody podziemne występujące na obszarach wyżynnych. 

Na obszarach wyżynnych wody gruntowe występują w przepuszczalnych utworach 

czwartorzędowych podścielonych osadami starszymi lub przewarstwionymi utworami 

nieprzepuszczalnymi.  

 Płytkie wody czwartorzędowe zalegają na głębokości 1,0 - 2,0 m p.p.t., są w kontakcie 

hydraulicznym z wodami występującymi w dolinach oraz wodami powstającymi po 

roztopach lub po intensywnych opadach deszczu. 

 Wgłębne wody czwartorzędowe występują na głębokości ponad 2,0 m p.p.t. w lessach, 

piaskach i glinach zwałowych. Wydajność oraz głębokość zwierciadła wody uzależniona jest 

od morfologii terenu oraz od intensywności opadów atmosferycznych. 

 Wgłębne wody kredowe występują w kompleksach węglanowych skał 

górnokredowych. Są to wody porowo-szczelinowe dość często o zwierciadle napiętym. 

Zasilanie poziomu odbywa się poprzez infiltrację opadów atmosferycznych. Zwierciadło 

wody na wysoczyznach występuje na głębokości dochodzącej do 62 m p.p.t., a w rejonie 

dolin na niewielkich głębokościach rzędu 2,0 – 4,0 m p.p.t. Porowo – szczelinowe utwory 

kredy na obszarze Niecki Miechowskiej określane są jako jedne z głównych zbiorników wód 

podziemnych Polski tj. :  

- GZWP nr 408 ( Niecka Miechowska – NW), 

- GZWP nr 409 (Niecka Miechowska – SE). 

Cały obszar gminy położony jest w obrębie wymienionych zbiorników wód 

podziemnych. Zbiorniki te są bardzo podatne na bezpośrednie zanieczyszczenia 

antropogeniczne5. Istotnym czynnikiem mającym wpływ, na jakość wody, szczególnie 

czwartorzędowego zbiornika wody podziemnej jest zrzut do gleby ścieków powstających 

podczas kiszenia kapusty. W wielu studniach kopanych stwierdzono podwyższenie stężenia 

jonów Cl - 6. 

 

2.7. Wody powierzchniowe 

 

 Obszar gminy położony jest w zlewni dwóch cieków: Uniejówki – dopływu Pilicy  

i Szreniawy – dopływu Wisły. Przeważająca część gminy odwadniana jest przez rzekę 

Uniejówkę z dopływami, z których największy to Jeżówka. Uniejówka bierze swój początek 

w miejscowości Miechów-Charsznica. Pozostała południowa część obszaru gminy 
                                                 
5 Program Ochrony Środowiska dla gminy Charsznica na lata 2004-2015, z uwzględnieniem zadań 
zrealizowanych w 2004 roku., Miechów – Charsznica 2004 r. 
6 Ptak J., Wpływ produkcji kiszonej kapusty, na jakość wód podziemnych w części gminy Charsznica., Praca 
dyplomowa UR, Kraków 2012 r. 
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odwadniana jest przez rzekę Szreniawę, będącą lewym dopływem Wisły. Szreniawa wypływa 

z torfowiska wysokiego w Wolbromiu. Przez obszar gminy przebiega jej górny odcinek  

o długości około 4.5 km. 

Na terenie gminy Charsznica nie ma dużych zbiorników wodnych. Największy z nich 

– zalew w Tczycy zajmuje obszar niespełna 2 ha. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego przewidziano budowę zbiornika małej retencji w dolinie Uniejówki. 

Spiętrzenie zaplanowano w Jelczy, a cofka sięgać ma po Charsznicę. Budowa takiego 

zbiornika w górnym odcinku doliny o niewielkich przepływach niesie za sobą 

niebezpieczeństwo znacznego wahania poziomu wody. Zbiornik będzie zasilany wodami 

spływającymi z obszarów o intensywnej gospodarce rolnej, co może doprowadzić do jego 

szybkiego zamulenia i eutrofizacji. Zbiornik ten nie będzie również pełnił funkcji 

przeciwpowodziowej, gdyż dno doliny Uniejowki poniżej planowanego zbiornika ma znaczną 

szerokość i znaczne możliwości retencji wody (torfowiska) a jej dno nie jest zabudowane. 

 

Fot. 6. Jelcza - regulowane koryto Uniejówki. W bezpośrednim sąsiedztwie koryta widoczna świeża 
akumulacja pylastych aluwiów. 
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Tab. 4. Wody powierzchniowe 

Grunty pod wodami (udział w powierzchni obrębu) 

Razem Wody stojące 
Wody 

płynące 
Rowy Obręb 

Powierzchnia 
obrębu 

ogółem [ha] 
[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

Charsznica 453.4955 1.3881 0.31     0.9209 0.20 0.4672 0.10 

Chodów 453.3042                 

Ciszowice 248.0644                 

Dąbrowiec 128.5098                 

Jelcza 828.3252 3.1576 0.38 0.0440 0.01     3.1136 0.38 

Marcinkowice 428.1186 1.2945 0.30         1.2945 0.30 

Miechów 
Charsznica 

389.5495 0.9201 0.24 0.1650 0.04 0.2380 0.06 0.5171 0.13 

Podlesice 280.4962 1.1160 0.40         1.1160 0.40 

Pogwizdów 485.5106 2.9249 0.60     1.2702 0.26 1.6547 0.34 

Swojczany 667.3172 0.9000 0.13         0.9000 0.13 

Szarkówka 283.7117 0.1490 0.05     0.1490 0.05     

Tczyca 903.9773 4.8454 0.54         4.8454 0.54 

Uniejów Kolonia 274.3957 0.0523 0.02     0.0523 0.02     

Uniejów Parcela 169.5963 0.3234 0.19     0.3234 0.19     

Uniejów Rędziny 767.5972 0.0000               

Wierzbie 284.0816 0.4530 0.16     0.3880 0.14 0.0650 0.02 

Witowice 692.8904 2.5200 0.36     2.3000 0.33 0.2200 0.03 

Chodowiec 102.3237 0.0300 0.03         0.0300 0.03 

Razem 7841.2651 20.0743 0.26 0.2090 0.003 5.6418 0.07 14.2235 0.18 

    Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z EGiB. 

 

2.8. Zagrożenie powodziowe 

 

Wadliwie funkcjonujący system odprowadzenia wód, powoduje występowanie 

zagrożeń podtopieniami użytków rolnych oraz zabudowań mieszkalnych i gospodarczych,  

w następstwie ulewnych opadów deszczu bądź roztopów. W 2013 roku zjawiska takie 

wystąpiły kilkukrotnie. Z uwagi na niskie temperatury w marcu nastąpiło znaczne 

przemarznięcie podłoża. Nagłe topnienie pokrywy śnieżnej podczas ocieplenia spowodowało 

spływanie wody po przemarzniętym podłożu (brak wsiąkania) i wystąpienie lokalnych 

podtopień głównie użytków rolnych. Nawalne opady deszczu występujące w maju,  
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a szczególnie na początku czerwca spowodowały powódź na całym obszarze gminy. Uległy 

zalaniu bądź podtopieniu budynki położone w dnach dolin bądź w strefach spływu wód 

opadowych. Szczególnie w dnach dolin: Szreniawy i Jeżówki (Witowice i Tczyca) oraz 

bocznych dolin (Jelcza, Charsznica, Chodów). Dobrze funkcjonujący system odprowadzenia 

wód opadowych może w pewnym stopniu złagodzić skutki nawalnych opadów deszczu, 

jednak przy niekorzystnych warunkach pogodowych i podłożu nasyconym wodą - 

wystąpienie katastrofalnych opadów musi wywołać powódź, jak również spowodować 

wystąpienie na znacznych obszarach szkód w uprawach wynikających z erozji gleby. Dla 

lepszego zabezpieczenia obszaru gminy przed wystąpieniem takich zjawisk konieczne jest 

wprowadzenie zabiegów opóźniających spływ wód i ograniczenie zjawisk erozji, takich jak 

dostosowanie układu działek do ukształtowania terenu. Dużą rolę w ograniczaniu skutków 

powodzi mają zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego poprzez 

ograniczanie lub eliminacje inwestycji w dnach dolin i strefach spływu wód opadowych,  

a więc w obszarach bezpośredniego zagrożenia. 

 

Fot. 7. Witowice - świeży osad po powodzi w dnie doliny Szreniawy – czerwiec 2013. 
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Fot. 8. Chodów, czerwiec 2013 – ślady zalania dna doliny, oraz epizodycznego koryta powodziowego, 
po prawej, rów odwadniający, który nie pełnił funkcji odprowadzania wody. 
 

2.9. Flora i fauna7 

 

Teren gminy charakteryzuje się bardzo znikomym udziałem lasów. Stanowią one 

około 5,4 % ogólnej powierzchni gminy. W rejonizacji przyrodniczo–leśnej8 obszar gminy 

Charsznica zalicza się do Krainy Małopolskiej, dzielnicy Niecki Nidziańskiej, mezoregionu 

Wyżyny Miechowskiej, która cechuje się niską lesistością, koncentracją lasów na obszarach 

najwyższych wzniesień i stoków (nieprzydatnych na cele rolnicze) oraz wysoką wartością 

przyrodniczą i gospodarczą siedlisk leśnych. Cechą charakterystyczną lasów na terenie gminy 

jest ich koncentracja w części północno–wschodniej. Występuje kompleks lasów 

państwowych należący do obrębu Książ Wielki, zarządzanego przez Nadleśnictwo Miechów. 

Kilkunastohektarowy oddział leśny (lasów prywatnych) występuje również we wsi Jelcza. 

Pozostałe obszary leśne to bardzo niewielkie kompleksy występujące na stromych skarpach 

lub w wąwozach zagrożonych procesami osuwiskowymi lub erozyjnymi. Pod względem 

siedliskowym całość lasów państwowych zalicza się do lasu wyżynnego świeżego (,,Lwśw”), 

który kwalifikuje się do grupy siedlisk najżyźniejszych o najwyższej wartości przyrodniczej  

                                                 
7 Program ochrony środowiska dla gminy Charsznica na lata 2005 – 2015, z uwzględnieniem zadań 
zrealizowanych w 2004 r., Miechów – Charsznica, 2004 r. 
8 Mroczkiewicz L., Podział Polski na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne., Prace IBL, nr 80, 1952 r. 
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i gospodarczej. Siedlisko to charakteryzuje się strukturą wielopiętrową i wielogatunkową, 

przy czym panującymi gatunkami są: sosna oraz drzewa liściaste – dąb, grab, buk, a także 

świerk.  

Lokalnie domieszkę stanowią brzoza, jawor, klon, olsza, osika i jesion. Podszyt i runo 

bardzo silnie rozwinięte tworzą: leszczyna, tarnina, dereń, malina, jeżyna oraz konwalie, 

narecznica, szczawik, poziomka, fiołek, pokrzywy oraz trawy i inne rośliny zielne. Pod 

względem struktury wieku przeważa II grupa (40–80 lat), a następnie grupa III (pow. 80 lat). 

Część tych lasów (zwłaszcza położonych na stromych stokach) spełnia funkcje glebochronne. 

W dużym stopniu skład gatunkowy zależny jest nie tylko od typów siedliskowych lasu, lecz 

także od struktury własnościowej i sposobu użytkowania. W lasach państwowych 

drzewostany z przewagą jodły, buka zajmują łącznie 84% powierzchni, sosny 7%, dębu 4%, 

zaś w lasach prywatnych drzewostany z przewagą jodły zajmują 35%, sosny 22%, buka 19%, 

grabu 10%, brzozy 7%, dębu i olszy po 3%.  

W lasach państwowych na terenie gminy Charsznica występują również drzewostany 

nasienne buka zwyczajnego. W lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, które 

zajmują ok. 15 ha przeważa drzewostan liściasty to jest: topola, brzoza, grab, jarzębina. 

Występuje również sosna.  

 

 

Fot. 9. Drzewostan grabowy w Uniejowie Rędzinach. 
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Podłoże stwarza korzystne warunki dla rozwoju bogatej roślinności murawowo – 

krzewiastej, charakterystycznej dla krajobrazu parkowego pasa leśno – stepowego Europy 

Wschodniej. Średni wiek drzewostanów od 10 – 40 lat. Należy przy tym dodać, że w części 

lasów państwowych zachowały się jeszcze naturalne fragmenty tego krajobrazu, które 

powinny podlegać ochronie. Z punktu widzenia użytkowania lasów, obok podstawowej 

funkcji produkowania biomasy, drzewostany leśne pełnią szereg funkcji pozaprodukcyjnych, 

a zwłaszcza ochronnych. Te ostatnie funkcje pełni łącznie około połowy lasów, przede 

wszystkim, jako drzewostany wodochronne i glebochronne.  

 

Tab. 5. Grunty leśne. 

Grunty leśne 

Obręb 
Powierzchnia 
obrębu ogółem 

[ha] Lasy i grunty 
leśne [ha] 

Grunty 
zadrzewione i 
zakrzewione 

[ha] 

Stopień lesistości 
[%] 

Charsznica 453.4955 0.6345   0.14 

Chodów 453.3042   1.9308 0.43 

Ciszowice 248.0644 0.4680   0.19 

Dąbrowiec 128.5098     0.00 

Jelcza 828.3252 14.8370 0.2849 1.83 

Marcinkowice 428.1186      0.00 

Miechów Charsznica 389.5495 0.1502   0.04 

Podlesice 280.4962     0.00  

Pogwizdów 485.5106 1.3701   0.28 

Swojczany 667.3172      0.00 

Szarkówka 283.7117 0.8640   0.30 

Tczyca 903.9773 0.9411   0.10 

Uniejów Kolonia 274.3957 0.0900   0.03 

Uniejów Parcela 169.5963 0.6991   0.41 

Uniejów Rędziny 767.5972 397.2040   51.75 

Wierzbie 284.0816     0.00  

Witowice 692.8904 5.7776 4.4600 1.48 

Chodowiec 102.3237   0.1800 0.18 

Razem 7841.2651 423.0356 6.8557 5.48 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z EGiB. 

 

W zależności od głównych zadań, jakie lasy mają do spełnienia przyjmuje się podział 

na dwie grupy: 
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– lasy o charakterze ochronnym, których funkcją jest spełnianie zadań 

ogólnospołecznych, a zwłaszcza glebochronnych, klimatycznych, wodochronnych, 

rekreacyjno-zdrowotnych i estetyczno-krajobrazowych. Produkcja surowca drzewnego w tych 

lasach powinna być prowadzona w sposób zapewniający spełnianie przez nie przede 

wszystkim głównej funkcji, do jakiej są one przeznaczone, bądź trwale, bądź w określonym 

czasie. Ponadto do grupy pierwszej zalicza się lasy o najwyższej, jakości hodowlanej; 

– lasy gospodarcze, których głównym celem jest produkcja surowca drzewnego. 

 Najpoważniejszymi zagrożeniami dla gospodarki leśnej są działania związane  

z gospodarką rolną (chemizacja rolnictwa), a także z ekspansją mieszkalnictwa zwłaszcza  

w postaci rozproszonej zabudowy, jak również – zabudowy lokalizowanej w bezpośrednim 

sąsiedztwie granicy leśnej (szczególnie zabudowy rekreacyjnej). Głównym zagrożeniem 

obszarów leśnych jest nadmierna zawartość w powietrzu pyłów i gazów emitowanych przez 

obszary koncentracji przemysłu głównie: Kraków i aglomerację Śląska. Szczególny charakter 

podłoża i gleb, specyficzny mikroklimat, jak też ewolucja roślinności są przyczyną dużego 

urozmaicenia szaty roślinnej. Lessy oraz odsłaniana przez erozję margiel kredowy nie 

sprzyjają zespołom leśnym, ale umożliwiają rozwój roślinności murawowej. W rezultacie 

szata roślinna ma charakter lasostepu. Należy zaznaczyć, że dawne stepy zostały zaorane,  

a lasy w poważnej mierze wycięte. Obecnie dominuje tu krajobraz rolniczy, z niewielkimi 

kompleksami leśnymi. Roślinność stepowa w postaci ciepłolubnych zespołów murawowych 

zajmowała niegdyś duże przestrzenie Wyżyny Miechowskiej. W zależności od żyzności 

podłoża możemy wyróżnić dwa typy murawowe: strome zbocza wzniesień o wystawie 

południowej. W takich zbiorowiskach rosną rzadkie gatunki roślin naczyniowych, m.in.: 

powojnik prosty, oman wąskolistny, ostrożeń pannoński, len włochaty i złocisty, aster 

gawędka, miłek wiosenny, wisienka stepowa, obuwik pospolity, rojnik pospolity, sasanka 

łąkowa, kruszyna pospolita, głowienka wielkokwiatowa. Murawy te stanowią 

charakterystyczną ozdobę krajobrazu. Na mniej żyznym podłożu marglistym, na osuwiskach 

lessowych i w miejscach suchych występuje zespół ostniny włosowatej, nie tworzący 

zwartych muraw. Na marglach i lessach rozwijają się zespoły zaroślowe leszczyny i goryszu 

sinego, zajmujące pośrednie miejsce między lasem a stepem. Najczęściej spotykane krzewy 

to: leszczyna, szakłak, tarnina, kruszyna, trzmielina, malina i jeżyna. W krajobrazie gminy 

Charsznica dominują pola uprawne, w których charakterystycznym elementem szaty roślinnej 

są wielkogatunkowe agrocenozy chwastów towarzyszących uprawom.  W dolinach i nad 

ciekami wodnymi ciągną się fragmentarycznie wykształcone zbiorowiska łęgu olszowo–

jesionowego oraz wilgotnych łąk. Zbiorowiska te jednak nie odgrywają większej roli  
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w krajobrazie gminy Charsznica. Naturalne murawy kserotermiczne i ciepłolubne zarośla 

krzewiaste, a także zbiorowiska ruderalne stanowią bardzo ważny element biocenotyczny  

i ekologiczny na tym terenie. Ich główną rolą w otwartym rolniczym krajobrazie jest ostoja 

dla zwierząt oraz funkcja glebochronna.   

Również fauna Wyżyny Miechowskiej posiada cechy wyżynno stepowe.  

Świat zwierzęcy w gminie Charsznica najliczniej reprezentowany jest przez bezkręgowce,  

a zwłaszcza owady. Spośród przedstawicieli tej gromady dużą różnorodnością  

i liczebnością wyróżniają się motyle, a także rząd chrząszczy. W lasach spotyka się wiele 

gatunków chrząszczy z rodziny biegaczy. W entomofaunie znajdują się gatunki stepowe, jak 

kraśnik koryncki, modliszka i inne. Występuje też strojnica, jelonek rogacz. Fauna ryb 

występujących w rzekach ubożeje. Na skutek postępującej degradacji wód zanikają gatunki 

szlachetne, a na ich miejsce pojawiają się gatunki pospolite. Płazy i gady reprezentowane są 

przez niezbyt liczne gatunki. Charakter podłoża sprzyja tutaj rozwojowi ślimaków. 

Na wspomnianych wcześniej wyspowych stanowiskach żyje ślimak ogrodowy oraz 

austriacki. Pospolicie występują tu jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec 

zwyczajny oraz węże. Z płazów najpospolitsze są żaby. Wśród podmokłych i nabrzeżnych łąk 

i pastwisk można spotkać liczne żaby trawne i kumaki. Często spotykane są ropuchy. 

Znaczący udział w faunie mają ssaki. Najliczniej reprezentowane są gryzonie. Pomimo 

niewielkiej ilości lasów w gminie Charsznica bytują zające, sarny, jelenie, kuny, łasice, dziki  

i lisy. Na obszarze gminy Charsznica różnorodny jest świat ptaków. W lasach spotyka się 

najczęściej drozdy, turkawki, dzięcioły, muchówki. Na polach gnieżdżą się bażanty, 

kuropatwy i dzikie kaczki. Rzadsze są ptaki drapieżne: myszołowy, sowy, puszczyki  

i jastrzębie. Puszczyk uralski (Strix uralensis) występuje w Charsznicy, natomiast w Tczycy 

gniazduje kląskawka (Saxicola torquata).9  

 

2.10. Powietrze atmosferyczne 

 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie gminy są: 

− transport, 

− zakłady przemysłowe,  

− indywidualne systemy grzewcze, 

− napływ zanieczyszczeń z aglomeracji śląskiej. 

                                                 
9 Program ochrony środowiska dla gminy Charsznica na lata 2005 – 2015, z uwzględnieniem zadań 
zrealizowanych w 2004 r., Miechów – Charsznica, 2004 r. 
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 Przeważająca część budynków mieszkalnych wyposażona jest w indywidualne lub 

zbiorcze kotłownie o charakterze lokalnym. Najbardziej popularnym paliwem służącym do 

opalania jest węgiel kamienny. Niska emisja nie pozwala na wynoszenie produktów spalania 

na odpowiednią wysokość. Podstawową grupę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery 

stanowią CO2, SO2, NO2, oraz pyły. Istotną zmianą w ostatnich latach było instalowanie 

instalacji do podgrzewania wody w gospodarstwach domowych, co w istotnym stopniu 

ograniczyło niską emisję na terenie gminy. Na terenie gminy brak jest stanowisk 

pomiarowych monitoringu jakości powietrza. Najbliższe zlokalizowane jest w Miechowie. 

Według danych z tego stanowiska (dane z 2010 r.), jakość podstawowych parametrów 

przedstawiała się następująco:10 

- średnie roczne stężenie SO2 – 16 µg/m3 

- średnie roczne stężenie NO2 – 23 µg/m3 

- średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM 10 wynosiło w 2010 roku  50-60 µg/m3 

 

2.11. Ochrona przyrody 

 

Obszar gminy znalazł się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny 

Miechowskiej (dawniej Miechowsko-Działoszyckiego). Obszar ten obejmuje Wyżynę 

Miechowską, Garb Wodzisławski i Płaskowyż Proszowicki. Powstał w celu ochrony szaty 

roślinnej, głównie lasów oraz stanowisk roślinności stepowej.  

W Chodowie znajduje się Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 – PLH 

120075 ustanowiony dla ochrony murawy kserotermicznej ze stanowiskami storczyków. 

Obszar obejmuje eksponowane na zachód strome zadarnione zbocze suchej doliny. 

Powierzchnia obszaru wynosi 7,3 ha.11 W Uniejowie Parceli znajduje się Specjalny obszar 

ochrony siedlisk Natura 2000 – PLH 120075 ustanowiony dla ochrony kwiecistej murawy 

omana wąskolistnego ze stanowiskami storczyków. Obszar obejmuje eksponowane 

na północny - zachód strome zadarnione zbocze suchej doliny. Powierzchnia obszaru wynosi 

3,7 ha.  

 

                                                 
10 Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2010 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Kraków 2012 r., 
11 http://www.rdos.gov.pl 
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Fot. 10. Chodów – strome, marglowe zbocze doliny – obszar ochrony siedlisk Natura 2000 – PLH 
120075 
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2.12. Demografia12 

 
Łącznie gminę Charsznica zamieszkuje 8029 osób, co stanowi ok. 15,7% 

mieszkańców powiatu miechowskiego. Charakterystykę ludności w poszczególnych 

sołectwach przedstawia tabela 6. Gmina należy do grupy średnio zaludnionych. Sytuację 

demograficzną gminy Charsznica na tle kraju i innych gmin wiejskich określa się jako 

korzystną. Najwięcej mieszkańców gminy zamieszkuje w miejscowości Miechów Charsznica 

– ponad 22% ogólnej liczby mieszkańców gminy, natomiast najmniej w miejscowości 

Chodowiec – około 1%. Ponad połowę populacji stanowią kobiety. Na 100 mężczyzn 

przypadają średnio 103 kobiety. Ludność w gminie Charsznica według ekonomicznych grup 

wieku w roku 2003 przedstawiała się następująco: w wieku produkcyjnym – 4901 osób 

(co stanowi 61% ogółu mieszkańców), przedprodukcyjnym – 1779 (22%), poprodukcyjnym – 

1349 (17% mieszkańców).  

 

Tab.6. Charakterystyka demograficzna gminy Charsznica13 

Obręb Ogółem Kobiety Mężczyźni 
% ludności 

gminy 

Charsznica 381 195 186 4,7 

Chodów 338 167 171 4,2 

Ciszowice 231 113 118 2,9 

Dąbrowiec 163 78 85 2,0 

Jelcza 582 310 272 7,2 

Marcinkowice 227 120 107 2,8 

Miechów-Charsznica 1774 897 877 22,1 

Podlesice 455 233 222 5,7 

Pogwizdów 247 123 124 3,1 

Swojczany 261 148 113 3,3 

Szarkówka 889 463 426 11,1 

Tczyca 876 459 417 10,9 

Uniejów Kolonia 295 251 144 3,7 

Uniejów Parcela 126 61 65 1,6 

Uniejów Rędziny 415 197 218 5,2 

Wierzbie 225 115 110 2,8 

Witowice 459 213 246 5,7 

Chodowiec 85 44 41 1,1 

Razem 8029 4087 3942 100,0 

 

                                                 
12 E. Laskowska., Wpływ czynników przyrodniczych i społecznych na gospodarkę gruntami gminy Charsznica., 
Praca inżynierska, Uniwersytet Rolniczy, Kraków, 2011 r. 
 
13 Tamże 
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Analizę ruchu naturalnego ludności oparto na współczynniku przyrostu naturalnego 

będącego bilansem dwóch składowych tego procesu, tj. poziomu urodzeń i wielkości zgonów. 

Z zestawienia danych za rok 2003 wynika, że gmina Charsznica odznacza się ujemnym 

przyrostem naturalnym ludności. Czynnik ten, w połączeniu z migracją ludności, powoduje 

stały spadek ilości mieszkańców w gminie oraz starzenie się społeczeństwa.  

Gęstość zaludnienia w gminie jest bardzo zróżnicowana. Waha się od niespełna 

51 osób/km2 w Pogwizdowie, do ponad 455 osób/km2 w Miechowie-Charsznicy. Średnia 

gęstość zaludnienia w gminie wynosi 102.4 osób/km2.  

 

Tab. 7. Gęstość zaludnienia w gminie Charsznica14 

Obręb 
Powierzchnia 
obrębu (ha) 

Ludność ogółem 
Gęstość  

osób/km2 

Charsznica 453.4955 381 84.1 

Chodów 453.3042 338 74.5 

Ciszowice 248.0644 231 93.1 

Dąbrowiec 128.5098 163 126.8 

Jelcza 828.3252 582 70.2 

Marcinkowice 428.1186 227 53.0 

Miechów-Charsznica 389.5495 1774 455.3 

Podlesice 280.4962 455 162.2 

Pogwizdów 485.5106 247 50.9 

Swojczany 667.3172 261 91.9 

Szarkówka 283.7117 889 133.2 

Tczyca 903.9773 876 96.8 

Uniejów Kolonia 274.3957 295 107.5 

Uniejów Parcela 169.5963 126 74.3 

Uniejów Rędziny 767.5972 415 54.1 

Wierzbie 284.0816 225 79.2 

Witowice 692.8904 459 66.2 

Chodowiec 102.3237 85 83.1 

Razem 7841.2651 8029 102.4 

 
 

                                                 
14 E. Laskowska., Wpływ czynników przyrodniczych i społecznych na gospodarkę gruntami gminy Charsznica., 
Praca inżynierska, Uniwersytet Rolniczy, Kraków, 2011 r. 
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Ryc. 2. Gmina Charsznica - gęstość zaludnienia  
 
 

W przestrzennym rozkładzie gęstości zaludnienia widoczna jest strefa stosunkowo 

słabego zaludnienia w północno-wschodniej części gminy, co prawdopodobnie wynika ze 

słabszej jakości gleb (Marcinkowice, Pogwizdów) i z występowania dużego kompleksu 

leśnego – Uniejów Rędziny. Widoczna jest również strefa największej gęstości zaludnienia 

wzdłuż linii kolejowej (Podlesice, Dąbrowiec, Szarkówka). Obręb Miechów – Charsznica 

zdecydowanie odbiega gęstością zaludnienia od pozostałych obrębów gminy. Wynika to  

z pełnienia funkcji administracyjnej i miejskiego charakteru zabudowy (budownictwo 

wielorodzinne  

i skoncentrowane budownictwo jednorodzinne). W pozostałych obrębach wartość ta waha się 

od wymienionego wyżej Pogwizdowa (51 os./km2) do Podlesic (162.2 os./km2).  
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2.13. Zatrudnienie15 
 

W gminie Charsznica 61 % ludności jest zawodowo czynna. Ogółem w gminie 

pracujących jest 4138 osób, z tego 88.5 % pracuje w rolnictwie. Pozostała część zatrudniona 

jest w małych podmiotach gospodarczych prowadzących swoją działalność na terenie gminy 

Charsznica lub w podmiotach zlokalizowanych poza obszarem gminy, głównie w Miechowie. 

Do największych przedsiębiorstw działających na terenie gminy Charsznica należą: 

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Miechowie, Oddział w Charsznicy, 

- P.P.U.H. " CHYŻBET " Oddział w Charsznicy. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Miechowie zarejestrowanych było 386 

bezrobotnych z terenu gminy Charsznica, w tym 50.5% kobiet i 49.5% mężczyzn (stan na 

marzec 2010 r.). Niski poziom wykształcenia i niskie uprzemysłowienie determinują 

utrzymujące się na stosunkowo wysokim poziomie bezrobocie strukturalne. 

                                                 
15 E. Laskowska., Wpływ czynników przyrodniczych i społecznych na gospodarkę gruntami gminy Charsznica., 
Praca inżynierska, Uniwersytet Rolniczy, Kraków, 2011 r. 
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3. Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej  

  

3.1. Władanie gruntami 

 

 Stan władania w gminie Charsznica przedstawiono w tabeli 8. Ponad 88 % gruntów  

w gminie znajduje się we władaniu osób fizycznych. W tym zdecydowana większość, bo 

ponad 76% powierzchni gminy stanowią grunty osób fizycznych wchodzących w skład 

gospodarstw rolnych. W części miejscowości odsetek gruntów wchodzących w skład 

gospodarstw rolnych wynosi około 85% (Jelcza, Ciszowice i Marcinkowice), w Chodowie 

wynosi 90%, a w Chodowcu ponad 96% powierzchni wsi. Nieruchomości rolne (do 1 ha) 

zajmują niewielką powierzchnię gminy, bo około 12%. Największa jest w Miechowie 

Charsznicy (28%) i Podlesicach (17.5%). Najmniejszą powierzchnię nieruchomości rolne 

zajmują w Chodowie (3.06%), Uniejowie Rędzinach (5.91%) i Witowicach (8.20%).  

Ponad 9% powierzchni gminy stanowią grunty Skarbu Państwa, przy czym największą 

powierzchnię stanowi kompleks gruntów Lasów Państwowych w Uniejowie Rędzinach 

(396 ha). Niewielki areał znajduje się w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych 

(12.25 ha) – najwięcej w Pogwizdowie – 7.16 ha. Gmina Charsznica włada gruntami 

o powierzchni około 150 ha, co stanowi niespełna 2% powierzchni gminy. Największe 

powierzchnie gruntów gminnych znajdują się w Witowicach (18.7 ha) i Miechowie-

Charsznicy (18.1 ha). Pozostałe podmioty władają niewielkimi powierzchniami gruntów nie 

przekraczającymi powierzchni kilku ha. Jedynie Kościoły i Związki wyznaniowe władają 

gruntami o powierzchni około 23 ha, natomiast OSP gruntami o powierzchni około 10.5 ha. 

W tabeli 9. zestawiono powierzchnię gruntów dzierżawionych w poszczególnych 

obrębach gminy Charsznica. Poniższa informacja uzyskana w Urzędzie Gminy dotyczy 

jedynie dzierżaw sformalizowanych umowami ujawnionymi w ewidencji gruntów. Należy 

przyjąć, że powierzchnia gruntów podlegających dzierżawie może być jeszcze większa. 

Najwięcej gruntów dzierżawionych jest w Tczycy, Pogwizdowie i Swojczanach.  

Natomiast największy udział gruntów dzierżawionych w stosunku do powierzchni 

obrębu jest w: Uniejowie Kolonii (3.94%), Uniejowie Parceli (3.71%) oraz w Pogwizdowie 

(3,69%) 
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Tab. 8. Władanie gruntami (wydruk na stronie A-3)  
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Tab.9. Grunty dzierżawione 

Obręb 
Powierzchnia 
obrębu [ha] 

Powierzchnia 
gruntów 

dzierżawionych 
[ha] 

Udział  
w powierzchni 

obrębu [%]  

Charsznica 453.4955 6.6060 1.46 

Chodów 453.3042 15.6817 3.46 

Ciszowice 248.0644 5.8252 2.35 

Dąbrowiec 128.5098 1.1546 0.90 

Jelcza 828.3252 15.6925 1.89 

Marcinkowice 428.1186 10.2630 2.40 

Miechów-Charsznica 389.5495 6.4606 1.66 

Podlesice 280.4962 0.0000 0.00 

Pogwizdów 485.5106 17.8931 3.69 

Swojczany 667.3172 17.6173 2.64 

Szarkówka 283.7117 12.2969 4.33 

Tczyca 903.9773 29.5234 3.27 

Uniejów Kolonia 274.3957 10.8158 3.94 

Uniejów Parcela 169.5963 6.2867 3.71 

Uniejów Rędziny 767.5972 2.5519 0.33 

Wierzbie 284.0816 0.0000 0.00 

Witowice 692.8904 12.1470 1.75 

Chodowiec 102.3237 0.8800 0.86 

Razem 7841.2651 171.6957 2.19 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z UG Charsznica. 
   

 

3.2 Charakterystyka wielkościowa i ilościowa gospodarstw rolnych 

  

 Bazą do wykonania charakterystyki wielkościowej i ilościowej gospodarstw rolnych 

były dane opisowe operatu ewidencji gruntów i budynków. Charakteryzują się jednak tym, że  

brak jest w operacie ewidencji gruntów informacji dotyczących połączenia jednostek 

rejestrowych w poszczególne gospodarstwa rolne. Stąd też w niniejszej analizie zastosowano 

uproszczenie polegające na przyjęciu jednostki rejestrowej, jako jednego gospodarstwa.   

 Wykonano zestawienie (Tabela 10) obrazujące łączne powierzchnie i ilości 

gospodarstw w przedziałach obszarowych, uwzględniając także ilości działek  

w poszczególnych grupach. Kolejne zestawienie (Tabela 11) dotyczy łącznej powierzchni  

i ilości gospodarstw w przedziałach określających ilości działek w gospodarstwie. Trzecie 

zestawienie (Tabela 12) określa rozdrobnienie działek należących do osób fizycznych.  
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Tab.10. Gospodarstwa* wg grup obszarowych 

 

*dotyczy jednostek rejestrowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z EGiB. 
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Tab.11. Gospodarstwa* wg przedziałów ilościowych działek 

 

*dotyczy jednostek rejestrowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z EGiB. 
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Tab.12. Rozdrobnienie działek należących do osób fizycznych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z EGiB. 
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 Powyższe dane posłużyły z kolei do opracowania zbiorczego zestawienia 

podstawowych parametrów dotyczących rozdrobnienia gruntów gospodarstw indywidualnych 

(Tabela 13).  

 

Tab.13. Rozdrobnienie gospodarstw rolnych*  

Obręb 
Liczba 

gospodarstw 

Średnia 
powierzchnia 
gospodarstwa 

[ha] 

Średnia 
powierzchnia 

działki w 
gospodarstwie [ha] 

Średnia liczba 
działek w 

gospodarstwie 

Charsznica 124 2.0946 1.1048 2.6 
Chodów 103 3.9659 1.0264 3.9 

Ciszowice 77 2.7918 1.0968 2.5 
Dąbrowiec 43 2.1467 1.0144 2.1 

Jelcza 297 2.3729 0.5777 4.1 
Marcinkowice 120 3.0802 0.4205 7.3 

Miechów Charsznica 91 2.3460 0.7491 3.1 
Podlesice 109 1.8523 0.7236 3.1 

Pogwizdów 144 2.6189 0.6469 4.0 
Swojczany 257 2.1478 0.8440 2.5 
Szarkówka 92 2.2729 0.6242 3.6 

Tczyca 305 2.4583 0.7322 3.4 
Uniejów Kolonia 91 2.3873 0.9014 2.6 
Uniejów Parcela 50 2.4337 1.0581 2.3 
Uniejów Rędziny 103 2.4699 1.1511 2.1 

Wierzbie 111 2.1167 0.6545 3.2 
Witowice 218 2.7686 0.7143 3.9 

Chodowiec 33 2.9818 1.5375 1.9 
Razem 2368 2.5270 0.7374 3.4 

 *dotyczy jednostek rejestrowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z EGiB. 
 

 Średnia powierzchnia gospodarstw w gminie Charsznica wynosi około 2.5 ha.  

W Chodowie wynosi ona niespełna 4 ha, w Marcinkowicach około 3 ha. Najmniejsza średnia 

powierzchnia gospodarstwa wynosząca 1.8 ha jest w Podlesicach. Średnia powierzchnia 

działki w gospodarstwie wynosi 0.74 ha. Największa jest w Chodowcu (1.54 ha)  

i w Charsznicy (1.10 ha), natomiast najmniejsza w Marcinkowicach (0.42 ha) i w Jelczy 

(0.58 ha). Średnia liczba działek w gospodarstwie rolnym w gminie wynosi 3,4. Największa 

jest w Marcinkowicach (7,3), w Jelczy (4,1) i w Pogwizdowie (4.0). Najmniejsza zaś  

w Uniejowie Rędzinach i Dąbrowcu (2,1). 

 W gminie Charsznica dominują gospodarstwa małe. Gospodarstwa do 2 ha stanowią 

52% ogólnej liczby gospodarstw, a do 5 ha ponad 92 % ogólnej liczby gospodarstw rolnych 

w gminie.  Największy odsetek gospodarstw powyżej 5 ha występuje w Chodowie (28.15%), 

Marcinkowicach (14.16%) oraz w Chodowcu (12.12%). 
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Stan rozdrobnienia działek należących do osób fizycznych przedstawia tabela 12.  

W gminie Charsznica dominują działki o powierzchni zawartej w przedziale 0.2001 – 0.6000 

ha stanowiąc 34.15% ogólnej liczby tych działek. Działki w tym przedziale dominują  

w większości obrębów, jedynie w Miechowie – Charsznicy i Pogwizdowie dominują działki  

o powierzchni 0.0000 - 0.1000 ha, a w Chodowie działki o powierzchni 1-2 ha (51.43% 

liczby działek). Powierzchniowo dominują działki 1-2 ha stanowiąc ponad 34 % powierzchni 

gruntów osób fizycznych. Działki o powierzchni 2-5 ha stanowią ponad 21% powierzchni 

tych gruntów. Łącznie działki o powierzchni > 1 ha stanowią niespełna 57 % powierzchni 

gruntów osób fizycznych. 

 

3.3. Rozłóg wybranych gospodarstw 

 

 Na podstawie wielkościowej i ilościowej charakterystyki gospodarstw rolnych oraz  

w oparciu o mapę ewidencji gruntów, do szczegółowych analiz przestrzennego 

rozmieszczenia gruntów gospodarstw o największej ilości działek i największej powierzchni 

wybrano następujące miejscowości: Chodów, Jelcza, Marcinkowice, Pogwizdów, Swojczany 

i Tczyca. Dla każdej z wymienionych wsi opracowano po dwa załączniki graficzne. 

 

W Chodowie przeanalizowano rozłóg gospodarstw o powierzchni ponad 7 ha, oraz 

składających się z co najmniej 7 działek. Rozłóg większości analizowanych gospodarstw nie 

wykazuje nadmiernych nieprawidłowości. Działki są położone w większości za siedliskami, 

często są to dwie lub więcej sąsiadujących działek. Są to działki w znacznym stopniu 

wydłużone. 

 

W Jelczy analizowano gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 5 ha oraz 

składających się z co najmniej 10 działek. Rozłóg analizowanych gospodarstw jest  

w większości niekorzystny. Działki położone są w znacznej odległości od siedliska. Część 

działek ma niekorzystny kształt (wydłużone, nieforemne).  

 

W Marcinkowicach analizowano rozłóg gospodarstw o powierzchni powyżej 5 ha oraz 

składających się z co najmniej 12 działek. Rozłóg analizowanych gospodarstw jest wadliwy. 

Działki uprawowe są w większości przypadków rozrzucone w dużej odległości od siedlisk. 

Działki są stosunkowo wąskie i z uwagi na silne wydłużenie mają niekorzystny kształt. 
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W Pogwizdowie analizowano rozłóg gospodarstw o powierzchni ponad 5 ha, oraz 

składających się z co najmniej 6 działek. Rozłóg większości tych gospodarstw jest 

niekorzystny z uwagi na znaczne rozproszenie działek. Odległości od siedliska są duże, 

wynikające ze znacznie wydłużonego kształtu wsi. Widoczna jest również dezorganizacja 

układu działek wynikająca z lokalizacji łącznicy kolejowej. 

 

W Swojczanach analizowano rozłóg gospodarstw o powierzchni ponad 5 ha, oraz 

składających się z co najmniej 6 działek. Rozłóg części gospodarstw jest niekorzystny  

z uwagi na rozproszenie działek. Odległości od siedliska są duże, wynikając ze znacznie 

wydłużonego kształtu wsi. Działki, szczególnie w zachodniej części wsi, są wąskie i silnie 

wydłużone. 

 

W Tczycy analizowano gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 5 ha oraz 

składających się z co najmniej 7 działek. Rozłóg analizowanych gospodarstw jest  

w większości niekorzystny. Działki położone są w znacznej odległości od siedliska. Część 

działek ma niekorzystny kształt (nadmierne wydłużenie).  
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Ryc. 3. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Chodów o największej ilości 

działek, (liczba działek ≥ 7) 
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Ryc. 4. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Chodów o największej 

powierzchni, (powierzchnia gospodarstwa ≥ 7 ha) 
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Ryc. 5. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Jelcza o największej ilości 

działek, (liczba działek ≥ 10) 
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Ryc. 6. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Jelcza o największej 

powierzchni, (powierzchnia gospodarstwa ≥ 5 ha) 
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Ryc. 7. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Marcinkowice o największej 

ilości działek, (liczba działek ≥ 12) 
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Ryc. 8. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Marcinkowice o największej 

powierzchni, (powierzchnia gospodarstwa ≥ 5 ha) 
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Ryc. 9. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Pogwizdów o największej 

ilości działek, (liczba działek ≥ 6) 
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Ryc. 10. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Pogwizdów o największej 

powierzchni, (powierzchnia gospodarstwa ≥ 5 ha) 
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Ryc. 11. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Swojczany o największej 

ilości działek, (liczba działek ≥ 6) 
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Ryc. 12. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Swojczany o największej 

powierzchni, (powierzchnia gospodarstwa ≥ 5 ha) 
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Ryc. 13. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Tczyca o największej ilości 

działek, (liczba działek ≥ 7) 
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Ryc. 14. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Tczyca o największej 

powierzchni, (powierzchnia gospodarstwa ≥ 5 ha) 
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3.4. Użytkowanie gruntów na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków 

  

 Na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków 

przedstawiono strukturę użytków gruntowych w gminie Charsznica. Dane te zawiera  

tabela 14.  

 W gminie Charsznica dominują użytki rolne stanowiąc prawie 89 % powierzchni 

gminy. Lasy i grunty zadrzewione zajmują niespełna 5.5 % powierzchni gminy, natomiast 

grunty zabudowane i zurbanizowane (bez gruntów rolnych zabudowanych) stanowią nieco 

ponad 5 % powierzchni gminy. Wody zajmują tylko 0,26 % powierzchni gminy, nieużytki 

tylko 0,15 % i tereny różne 0,03 % powierzchni gminy.  

 Powyższe dane obrazują w wysokim stopniu rolniczy charakter gminy Charsznica.  

 

 

 82.7 %   grunty orne

 4.1 % łąki trwałe

 2.1 % pastwiska trwałe

 5.4 % lasy i gr. leśne

 0.1 % gr. zadrz. i zakrz.

 0.1 % tereny mieszkan

 0.02 % tereny przemysł.

 0.2 % tereny zab. in

 0.01 % ter. nie zabudow.

 0.1 % tereny wypoczyn.

 2.2 % drogi

 2.6 % koleje

0.03 % tereny różne

 0.2 % nieużytki

 0.1 % wody płynące

 0.003 % wody stające

 0.2 % rowy
 

Ryc. 15. Struktura użytkowania gruntów na podstawie EGiB. 
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Tab.14. Struktura użytków gruntowych na podstawie EGiB. (wydruk na stronie A3) 
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 Wśród użytków rolnych największy obszar zajmują grunty orne (93% powierzchni).  

W znacznej liczbie obrębów odsetek gruntów ornych jest bliski 100%. Łąki trwałe zajmują 

niespełna 5 % powierzchni użytków rolnych, natomiast pastwiska około 2 % powierzchni. 

Największe powierzchnie łąk znajdują się w dnach dolin – obręby: Charsznica, 

Marcinkowice, Tczyca, Pogwizdów i Jelcza (dolina Uniejówki i Jeżówki) oraz w Witowicach 

(dolina Szreniawy). Największe kompleksy pastwisk znajdują się w Witowicach (zbocza 

doliny Szreniawy), Tczycy (dolina Jeżówki) oraz w Marcinkowicach (dolina Uniejówki). 

 

Tab. 15. Struktura użytków rolnych w gminie Charsznica 

Powierzchnia 
ogólna 

użytków 
Grunty orne Łąki Pastwiska 

Obręb 

[ha] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

Charsznica 411.8041 376.1663 91.35 35.2048 8.55 0.433 0.11 

Chodów 439.1791 435.1668 99.09 2.1201 0.48 1.8922 0.43 

Ciszowice 241.6792 240.4224 99.48     1.2568 0.52 

Dąbrowiec 110.8994 106.4907 96.02     4.4087 3.98 

Jelcza 790.7047 738.1475 93.35 49.078 6.21 3.4792 0.44 

Marcinkowice 409.4291 357.7874 87.39 33.8722 8.27 17.7695 4.34 

Miechów 
Charsznica 

324.6014 309.6234 95.39 14.842 4.57 0.136 0.04 

Podlesice 252.4804 250.6304 99.27     1.85 0.73 

Pogwizdów 458.5327 414.1501 90.32 40.4673 8.83 3.9153 0.85 

Swojczany 649.553 642.443 98.91 7.11 1.09     

Szarkówka 256.9802 255.9059 99.58 0.195 0.08 0.8793 0.34 

Tczyca 877.3337 762.6507 86.93 75.8108 8.64 38.8722 4.43 

Uniejów Kolonia 255.1828 255.1828 100         

Uniejów Parcela 157.0064 145.8891 92.92 11.1173 7.08     

Uniejów Rędziny 300.23 284.9556 94.91     15.2744 5.09 

Wierzbie 276.7506 274.2076 99.08     2.543 0.92 

Witowice 659.3825 543.2455 82.39 52.3837 7.94 63.7533 9.67 

Chodowiec 101.4237 93.9359 92.62     7.4878 7.38 

Razem 6973.153 6487.0011 93.03 322.2012 4.62 163.9507 2.35 

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z EGiB. 
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3.5. Inwentaryzacja terenowa 
 

Od marca do lipca 2013 roku, we wszystkich wsiach gminy Charsznica 

przeprowadzono inwentaryzację terenową stanu użytkowania gruntów. Wynikiem prac 

terenowych jest studium użytkowania gruntów we wsiach gminy Charsznica (według stanu na 

lipiec 2013 r.), wykonane na podkładzie mapy ewidencyjnej w skali 1: 2 000, obejmujące 

powierzchnię łączną 7841 ha i przedstawione odrębnie dla każdej wsi na mapie w skali  

1: 5 000. Przeprowadzona inwentaryzacja obejmowała trzy podstawowe grupy zagadnień 

składające się na opis rolniczej przestrzeni produkcyjnej, środowiska przyrodniczego 

poszczególnych wsi, krajobrazu kulturowego wsi. 

Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej został rozpoznany poprzez: 

a) opis istniejącego sposobu użytkowania gruntów: 

- stwierdzenie sposobu użytkowania poszczególnych działek  

- rozpoznanie gruntów odłogowanych, 

- wskazanie obszarów kwalifikujących się do transformacji użytków; 

b) ocenę dróg transportu rolnego, z punktu widzenia: 

- ich przebiegu, szerokości i stanu technicznego, 

- konieczności naprawy, przebudowy lub likwidacji, 

- stanu nawierzchni i rodzaju materiału użytego do ich budowy, 

c) ocenę stanu melioracji i odwodnienia terenów rolnych i towarzyszących drogom. 

d) inwentaryzację obiektów obsługi  rolnictwa - opisanie funkcjonujących obiektów 

użyteczności publicznej (sklepów, ośrodków zdrowia, lecznic weterynaryjnych, punktów 

usługowych, itp). 

Przy rozpoznaniu środowiska przyrodniczego  uwzględniono w szczególności: 

a) ukształtowanie terenu, w tym dużego nachylenia stoków, 

b) wody - inwentaryzacja cieków, rowów, oczek wodnych, stawów, obszarów podmokłych 

c) urządzenia melioracyjne -  rowy melioracyjne (określenie ich stanu, szerokości oraz stopnia 

porastania przez roślinność)  

d) ochronę przyrody: 

 - szpalery roślinności śródpolnej  

 - lokalizacja pojedynczych drzew szlachetnych oraz pomników przyrody 

 - lokalizacja dzikich wysypisk śmieci 

e) ochronę krajobrazu:  

 - lokalizacja punktów widokowych  
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 - lokalizacja terenów, które nie powinny być zabudowane ze względu na walory 

 krajobrazowe 

f) lesistość - określenie gatunków i wieku drzew wchodzących w skład zalesień 

Inwentaryzacja środowiska kulturowego wsi skupiona była na: 

a) obiektach cennych architektonicznie: 

 - obiekty sakralne (kościoły, kapliczki) 

 - tradycyjne dla danego obszaru budynki mieszkalne i gospodarcze 

b) zabudowie wsi: 

 - typowe siedliska rolnicze 

 - zabudowa służąca wyłącznie funkcji mieszkaniowej 

 - zabudowa wyłącznie letniskowa 

 - inne budynki użyteczności publicznej 

 - obiekty zabytkowe (dwory, kościoły, kapliczki, domy i budynki gospodarcze). 

 

3.5.1. Struktura użytkowania gruntów 

 

Naniesione według instrukcji elementy zagospodarowania i użytkowania terenu               

i działek stanowiły bazę danych, wprowadzoną  następnie programem MicroStation do postaci 

numerycznej. Za pomocą funkcji programu Mk-2006 pozwalających na określenie 

powierzchni poszczególnych użytków gruntowych sporządzono tabelę przedstawiającą 

strukturę użytkowania gruntów w poszczególnych wsiach gminy Charsznica na podstawie 

inwentaryzacji terenowej. Wyniki inwentaryzacji terenowej dla wybranych użytków 

zestawiono z danymi z ewidencji gruntów, które przedstawia poniższa tabela. Powierzchnia 

łączna głównych użytków (grunty orne, użytki zielone, sady i lasy i grunty zadrzewione) nie 

uległa istotnym zmianom. W całej gminie zanotowano ubytek około 200 ha. tych użytków.  

W gruntach ornych widoczny jest ubytek około 320 ha, największy w obrębach: Miechów-

Charsznica (58 ha), Jelcza (36 ha), Pogwizdów (36 ha) i Podlesice (30 ha). W Tczycy 

i Chodowcu inwentaryzacja terenowa wykazała niewielki wzrost powierzchni gruntów 

ornych. 

W użytkach zielonych zanotowano ubytek powierzchni o około 100 ha, najwięcej  

w obrębach: Witowice (74 ha) i Tczyca (61 ha). W większości obrębów zanotowano 

niewielki wzrost powierzchni użytków zielonych. Powierzchnia lasów i gruntów 

zadrzewionych wzrosła o około 170 ha. Jej wzrost zanotowano we wszystkich obrębach, 

najwięcej w Witowicach (36 ha) i Uniejowie Rędzinach (25 ha). 
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Tab. 16. Porównanie wyników inwentaryzacji terenowej z danymi z ewidencji gruntów.  

Inwentaryzacja terenowa Ewidencja gruntów 

Pow. 
ogólna 

użytków 
Grunty orne* Użytki zielone Sady Lasy i grunty 

zadrzewione 

Pow. 
ogólna 

użytków 
Grunty orne* Użytki zielone Lasy i grunty 

zadrzewione 
Obręb 

[[ha] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

Charsznica 404.8560 374.0183 92.39 23.9793 5.92 1.1935 0.29 5.6649 1.40 412.4386 376.1663 91.21 35.6378 8.64 0.6345 0.15 

Chodów 430.2695 415.0034 96.45 8.8032 2.05 2.8986 0.67 3.5643 0.83 441.1099 435.1668 98.65 4.0123 0.91 1.9308 0.44 

Ciszowice 233.5720 225.5385 96.55 2.3731 1.02 3.7734 1.62 1.8870 0.81 242.1472 240.4224 99.29 1.2568 0.52 0.4680 0.19 

Dąbrowiec 117.8131 109.2828 92.76 4.6328 3.93 0.0000 0.00 3.8975 3.31 110.8994 106.4907 96.02 4.4087 3.98 0.0000 0.00 

Jelcza 796.8088 702.3964 88.16 59.6336 7.48 7.6799 0.96 27.0989 3.40 805.8266 738.1475 91.60 52.5572 6.52 15.1219 1.88 

Marcinkowice 403.6101 330.6468 81.92 63.4038 15.71 0.6666 0.17 8.8929 2.20 409.4291 357.7874 87.39 51.6417 12.61 0.0000 0.00 

Miechów 
Charsznica 

282.6263 251.7816 89.09 13.4551 4.76 9.3344 3.30 8.0552 2.85 324.7516 309.6234 95.34 14.9780 4.61 0.1502 0.05 

Podlesice 244.2878 220.7984 90.38 7.1470 2.93 1.2283 0.50 15.1141 6.19 252.4804 250.6304 99.27 1.8500 0.73 0.0000 0.00 

Pogwizdów 445.3306 378.0059 84.89 57.4221 12.89 0.7226 0.16 9.1800 2.06 459.9028 414.1501 90.05 44.3826 9.65 1.3701 0.30 

Swojczany 634.5357 613.9811 96.76 11.0787 1.75 2.6131 0.41 6.8628 1.08 649.5530 642.4430 98.91 7.1100 1.09 0.0000 0.00 

Szarkówka 260.2598 246.1970 94.60 2.0691 0.80 1.1033 0.42 10.8904 4.18 257.8442 255.9059 99.24 1.0743 0.42 0.8640 0.34 

Tczyca 844.5823 774.9503 91.75 53.4369 6.33 4.8193 0.57 11.3758 1.35 878.2748 762.6507 86.83 114.6830 13.06 0.9411 0.11 

Uniejów Kolonia 247.6797 241.2637 97.40 0.9872 0.40 2.9135 1.18 2.5153 1.02 255.2728 255.1828 99.96 0.0000 0.00 0.0900 0.04 

Uniejów Parcela 151.6136 135.6652 89.49 9.2406 6.09 0.7456 0.49 5.9622 3.93 157.7055 145.8891 92.51 11.1173 7.05 0.6991 0.44 

Uniejów Rędziny 703.5998  257.0181  36.52 16.8877   2.40  7.1897 1.02   422.5043  60.06 697.4340 284.9556 40.86 15.2744 2.19 397.2040 56.95 

Wierzbie 274.1099 260.1796 94.91 5.5669 2.03 2.2369 0.82 6.1265 2.24 276.7506 274.2076 99.08 2.5430 0.92 0.0000 0.00 

Witowice 626.4255 534.0293 85.25 42.0922 6.72 3.4593 0.55 46.8447 7.48 669.6201 543.2455 81.13 116.1370 17.34 10.2376 1.53 

Chodowiec 101.5002 98.3684 96.93 0.0909 0.09 1.7351 1.71 1.3058 1.27 101.6037 93.9359 92.45 7.4878 7.37 0.1800 0.18 

Razem 7203.4807 6169.1248 90.96 382.3002 5.62 54.3131 0.72 597.7426 2.70 7403.0443 6487.0011 93.03 486.1519 4.62 429.8913 2.35 

Źródło: Opracowanie własne i dane z EGiB 

*ł ącznie z siedliskami rolnymi
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3.5.2.  Grunty wyłączone z użytkowania rolnego 

  

 Zestawienie powierzchni gruntów wyłączonych z użytkowania rolnego w gminie 

Charsznica przedstawiono w tab. 17. 

Tab. 17. Grunty wyłączone z użytkowania rolnego 

  Powierzchnia 
obrębu          

Grunty 
odłogowane     

Grunty obj ęte 
naturalną 

sukcesją drzew    
Grunty  zalesione   Razem 

Obręb 

[ha] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

Charsznica 453.4955 17.5110 3.86 0.3196 0.07 1.1615 0.26 18.9921 4.19 

Chodów 453.3042 11.4987 2.54 0.6782 0.15 0.3593 0.08 12.5362 2.77 

Ciszowice 248.0644 3.1790 1.29 0.7245 0.29 0.5031 0.20 4.4066 1.78 

Dąbrowiec 128.5098 6.3589 4.95 0.2287 0.18 0.0000 0.00 6.5876 5.13 

Jelcza 828.3252 18.4539 2.22 5.7865 0.70 0.9637 0.12 25.2041 3.04 

Marcinkowice 428.1186 29.1906 6.81 2.8542 0.67 3.3229 0.78 35.3677 8.26 

Miechów Charsznica 389.5495 20.1640 5.17 5.8791 1.51 1.1650 0.30 27.2081 6.98 

Podlesice 280.4962 15.4873 5.52 0.0000 0.00 2.5310 0.90 18.0183 6.42 

Pogwizdów 485.5106 26.9403 5.55 1.1332 0.23 4.4244 0.91 32.4979 6.69 

Swojczany 667.3172 17.5278 2.63 0.0000 0.00 1.4847 0.22 19.0125 2.85 

Szarkówka 283.7117 5.2921 1.86 3.7387 1.32 0.7863 0.28 9.8171 3.46 

Tczyca 903.9773 42.5363 4.70 3.4033 0.38 3.0317 0.34 48.9713 5.42 

Uniejów Kolonia 274.3957 8.3499 3.04 0.7332 0.27 1.1064 0.40 10.1895 3.71 

Uniejów Parcela 169.5963 11.8066 6.96 4.0342 2.38 0.7684 0.45 16.6092 9.79 

Uniejów Rędziny 767.5972 41.4813 5.40 6.9655 0.91 4.7554 0.62 53.2022 6.93 

Wierzbie 284.0816 4.0730 1.44 2.2685 0.80 1.0039 0.35 7.3454 2.59 

Witowice 692.8904 44.3946 6.41 11.7924 1.70 7.4286 1.07 63.6156 9.18 

Chodowiec 102.3237 0.3663 0.36 0.0000 0.00 0.1787 0.17 0.5450 0.01 

Razem 7841.2651 324.6116 4.14 50.5398 0.64 34.9750 0.45 410.1264 5.23 

Źródło: opracowanie własne  

  

Największa powierzchnia gruntów odłogowanych znajduje się w obrębach: Witowice, 

Tczyca, Marcinkowice i Pogwizdów. Głowna przyczyna odłogowania gruntów jest zły stan 

sieci dróg transportu rolnego. Najwięcej gruntów objętych naturalnym procesem sukcesji 

drzew jest w obrębach Witowice, Jelcza i Miechów-Charsznica, natomiast zalesionych  

w Witowicach, Pogwizdowie i Marcinkowicach. Wkraczanie naturalnej sukcesji drzew 

wynika z długotrwałego odłogowania gruntów. Znaczne powierzchnie tych gruntów  

w Witowicach obejmują strome zadarnione stoki młodych dolin denudacyjnych  

a w Marcinkowicach zatorfione dno doliny Uniejówki. Ich docelowe zagospodarowanie 
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winno być poprzedzone rozpoznaniem występowania cennych przyrodniczo zespołów 

roślinnych – muraw kserotermicznych (Witowice) i torfowisk (Marcinkowice).  Najmniejszy 

udział gruntów wyłączonych z użytkowania posiada obręb Ciszowice, Wierzbie, Chodów  

i Swojczany (do 3%), natomiast największy udział – Uniejów Parcela, Witowice  

i Marcinkowice (8-10%). Podsumowując, na terenie gminy Charsznica ponad 5 % użytków 

rolnych jest wyłączonych z użytkowania rolniczego poprzez odłogowanie, wkroczenie 

naturalnej sukcesji lub zalesienie. 

 

Fot. 11. Nieużytkowane torfowe łąki w Marcinkowicach z naturalna sukcesją wierzby. 

 

3.5.3. Stan sieci drogowej 

 

Na terenach wiejskich najważniejszym rodzajem dróg są drogi transportu rolnego. 

Mają one bezpośredni wpływ na warunki prowadzenia produkcji rolnej, wysokość plonów  

a przez to na opłacalność produkcji rolnej. Na gęstość sieci i rozmieszczenie dróg gminnych 

mają wpływ: ukształtowanie terenu, wielkość i rozmieszczenie działek oraz lesistość. Gęstość 

sieci drogowej oraz rodzaj i stan nawierzchni ustalony na podstawie inwentaryzacji terenowej 

przedstawia tabela 18 i rycina 16. 

W tabeli przedstawiono gęstość sieci dróg ogółem oraz o nawierzchni bitumicznej  

i tłuczniowej, rodzaj nawierzchni oraz drogi przeznaczone do remontu lub modernizacji.  

W gminie Charsznica najlepiej rozbudowaną sieć dróg posiadają miejscowości: Miechów-
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Charsznica, Wierzbie, Podlesice i Szarkówka, natomiast najsłabiej: Chodowiec, Chodów  

i Swojczany. Należy również zwrócić uwagę, że największa gęstość dróg o nawierzchni 

bitumicznej i tłuczniowej jest w Miechowie-Charsznicy, Podlesicach i Charsznicy. 

 

 

Tab.18. Infrastruktura drogowa – wyniki inwentaryzacji terenowej 

Drogi wg rodzaju nawierzchni 

Ogółem w tym do modernizacji 
Ogółem 

Nawierzchnia 
bitumiczna i 
tłuczniowa 

Obręb 
Pow. 

obrębu 
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[km] [km/km 2] [km] [km/km 2] 

Charsznica 453.4955 12933 1752 4698 0 877 4391 19.383 4.274 14.685 3.238 

Chodów 453.3042 1949 4550 2710 115 3761 2520 9.209 2.032 6.499 1.434 

Ciszowice 248.0644 5680 533 4404 0 0 4404 10.617 4.280 6.213 2.505 

Dąbrowiec 128.5098 3566 222 1996 0 222 1996 5.784 4.501 3.788 2.948 

Jelcza 828.3252 14988 4699 10403 368 3779 8829 30.090 3.633 19.687 2.377 

Marcinkowice 428.1186 4350 3703 7216 460 1706 6421 15.269 3.566 8.053 1.881 

Miechów 
Charsznica 

389.5495 16938 2590 1275 81 1064 1047 20.803 5.340 19.528 5.013 

Podlesice 280.4962 8835 1072 4283 93 0 3962 14.190 5.059 9.907 3.532 

Pogwizdów 485.5106 6844 2299 10738 366 1981 10738 19.881 4.095 9.143 1.883 

Swojczany 667.3172 14874 643 2867 757 0 2777 18.384 2.755 15.517 2.325 

Szarkówka 283.7117 4383 897 9016 90 439 4520 14.296 5.039 5.280 1.861 

Tczyca 903.9773 20143 3187 9265 1640 1679 8210 32.595 3.606 23.330 2.581 

Uniejów 
Kolonia 

274.3957 5942 137 2642 0 57 2642 8.721 3.178 6.079 2.215 

Uniejów 
Parcela 

169.5963 2395 295 2318 0 0 2318 5.008 2.953 2.690 1.586 

Uniejów 
Rędziny 

767.5972 6772 5104 3513 109 1479 2794 15.389 2.005 11.876 1.547 

Wierzbie 284.0816 5943 2154 3696 125 1889 3696 17.503 6.161 8.097 2.850 

Witowice 692.8904 10820 1198 12249 603 526 10727 24.267 3.502 12.018 1.734 

Chodowiec 102.3237 845 0 0 0 0 0 0.845 0.826 0.845 0.826 

Razem 7841.2651 148200 35035 93289 4807 19459 81992 282234 35.99 183235 21.85 

Źródło: opracowanie własne 
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Ryc.16. Gmina Charsznica - gęstość sieci drogowej o nawierzchni bitumicznej  

i tłuczniowej 

 

Najwięcej dróg do modernizacji nawierzchni jest w miejscowościach: Tczyca, Jelcza  

i Witowice. Stan dróg o nawierzchni bitumicznej jest dobry, Dla dróg tłuczniowych  

w połowie długości określono zły stan nawierzchni.  Drogi gruntowe na blisko 90% długości 

określono ich zły stan. Należy ponadto zaznaczyć, że zdecydowana większość dróg transportu 

rolnego na terenie gminy to drogi gruntowe, które nie posiadają prawidłowych parametrów  

w zakresie szerokości, nośności nawierzchni, odwodnienia itp., umożliwiających 

wykorzystanie współczesnych maszyn rolniczych. Należy wobec tego przyjąć, że 

modernizacja dróg transportu rolnego jest jednym z najważniejszych działań usprawniających 

gospodarowanie w rolnictwie. 
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Fot. 12. Holweg drogowy 
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3.5.4. Występowanie zjawiska erozji gleb (na przykładzie wsi Jelcza) 

  

 Podczas inwentaryzacji terenowej, przeprowadzonej w kwietniu i maju 2013 roku, 

zarejestrowano we wsi Jelcza formy i osady powstałe w wyniku erozji gleby podczas opadów 

burzowych w dniach 20 i 21 maja 2013 roku. Z uwagi na reprezentatywność obszaru wsi oraz 

możliwość zarejestrowania powstałych form erozyjnych, problematykę erozji gleb 

przedstawiono na przykładzie wsi Jelcza.  

Dla zobrazowania zagrożenia obszaru wsi zjawiskami erozji gleb wykonano mapę 

erozji wodnej aktualnej.16 

Wykorzystano następujące materiały wyjściowe: 

1. mapę glebowo-rolniczą w skali 1: 5 000 obrębu Jelcza – podatność gleb na zmywanie, 

2. mapę topograficzną w skali 1: 10 000 - spadki terenu, 

3. mapę ewidencji gruntów w skali 1: 2 000 - układ działek 

4. materiały z inwentaryzacji terenowej - zasięg poszczególnych użytków gruntowych, 

występowanie wysokich miedz i holwegów drogowych. 

Mapa erozji aktualnej przedstawia zagrożenie wystąpienia erozji wodnej 

powierzchniowej w skali 5-cio stopniowej. Gleby wsi Jelcza na przeważającym obszarze 

wykształcone są z lessów i lessów ilastych – utworów bardzo silnie podatnych na zmywanie. 

W tym stopniu podatności są również gleby wykształcone na pyłach wodnego pochodzenia. 

Gleby silnie podatne na zmywanie reprezentuje kontur rędzin kredowych w południowej 

części wsi. Wśród gleb średnio podatnych na zmywanie w Jelczy występują niewielkie 

kontury gleb piaszczystych w północno-wschodniej części obrębu. W dnie doliny Uniejówki 

występuje kontur gleb torfowych, bardzo słabo podatnych na zmywanie. W Jelczy brak jest 

gleb słabo podatnych na zmywanie. 

Tab. 19. Podatność gleby na zmywanie 

Powierzchnia Podatności gleby na 
zmywanie17  Rodzaj skały macierzystej 

[ha] [%] 

bardzo silnie podatne less zwykły, less ilasty, pył wodnego pochodzenia 788.6835 95.21 

silnie podatne rędzina kredowa (zwietrzelina margla kredowego) 5.2242 0.63 

średnio podatne piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty lekki 27.1429 3.28 

słabo podatne gliny piaszczyste i piaski naglinowe 0.0000 0.00 
bardzo słabo podatne torf   niski 7.2737 0.88 

Razem   828.3252 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy glebowo-rolniczej obrębu Jelcza 

                                                 
16 Józefaciuk A., Józefaciuk Cz., Ochrona gruntów przed erozją - poradnik dla władz administracyjnych  
i samorządowych, służb doradczych i użytkowników gruntów, Puławy, 1999. 
17 Tamże 
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Ryc.17. Jelcza – podatność gleby na zmywanie. 

 

Jelcza posiada rzeźbę o charakterze wyżynnym. Wzdłuż wschodniej granicy obrębu 

przebiega dolina Uniejówki. Posiada rozległe, płaskie dno. Obszar wsi rozcina sieć 

równoleżnikowych rozległych dolin nieckowatych o głębokości od 25 do 30 m i wypukło-

wklęsłych zboczach. Doliny te są palczasto rozgałęzione, a ich zbocza rozcinają płytkie niecki 

ablacyjne. Rzeźba terenu warunkuje rozmieszczenie spadków. Powierzchnię obszarów  

o różnym nachyleniu przedstawiono poniżej. 

 Tab. 20. Spadki terenu 

Powierzchnia 
Spadki terenu 

[ha] [%] 
do 5% 421.5867 50.92 
6-10% 313.3087 37.81 
10-18% 77.3702 9.34 
18-27% 15.3041 1.85 
>27% 0.6565 0.08 

Razem 828.3252 100 

    Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy topograficznej w skali 1:10 000 
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 Powierzchnie o największych spadkach występują głównie w środkowych partiach 

zboczy dolin nieckowatych, co wynika z ich wypukło-wklęsłego profilu. Rozległa 

wierzchowina i dna dolin to obszar o najmniejszych spadkach (do 5%). Górne i dolne partie 

zboczy mają najczęściej spadki od 6 do 18%.  

 

Ryc. 18. Jelcza – zróżnicowanie spadków. 

 

Na podstawie mapy ewidencji gruntów oraz mapy topograficznej ustalono 4 kategorie 

układu działek w stosunku do kierunku nachylenia terenu. Układ wzdłużstokowy, 

skośnostokowy, poprzecznostokowy oraz neutralny (dla obszarów płaskich). W dwóch 

pierwszych przypadkach zagrożenie zostało zwiększone o 1 stopień, a przy układzie 

poprzecznostokowym zmniejszone o 1 stopień. Zdecydowana większość działek leżących na 

stokach, ma niekorzystny z punktu widzenia ochrony gleby układ wzdłużstokowy  

i skośnostokowy. 
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W oparciu o wyniki inwentaryzacji terenowej ustalono zasięg poszczególnych 

użytków gruntowych (lasów, użytków zielonych i sadów oraz gruntów ornych). Dla lasów 

przyjęto całkowity brak erozji, dla użytków zielonych i sadów w darni obniżono stopień 

zagrożenia o 2 stopnie. W Jelczy dominującym użytkiem są grunty orne zajmujące 

powierzchnię około 671 ha. Użytki zielone obejmują powierzchnię niespełna 60 ha 

powierzchni ogólnej wsi. Sady (w darni) łącznie obejmują powierzchnię około 7.5 ha, a lasy 

 i grunty zadrzewione i zalesione – około 27 ha powierzchni ogólnej wsi. Pozostałą 

powierzchnię zajmują grunty zabudowane, drogi, wody, rowy i nieużytki.  

Przestrzenne rozmieszczenie użytków rolnych wskazuje, że rolę glebochronną  

w największym stopniu odgrywają lasy oraz grunty zadrzewione i zalesione, gdyż obejmują 

strome zbocza w południowo zachodniej części wsi. Natomiast użytki zielone obejmujące 

głównie obszar dna doliny Uniejówki, a więc tereny płaskie, nie mają większego znaczenia  

w ochronie gleby przed erozją. Szczególnie niekorzystne w aspekcie zagrożenia erozją wodną 

powierzchniową jest struktura zasiewów na obszarze gminy Charsznica, a więc również  

w Jelczy. Znaczne powierzchnie uprawowe zajmują warzywa i okopowe stanowiące 

najsłabszą ochronę dla gleby, szczególnie podczas roztopów i maksimum opadowego 

w czerwcu i lipcu. Tereny zabudowane są obszarami o dobrej ochronie przed erozją gleby 

(zabudowa, utwardzenie powierzchni) szczególnie, że spadki w obrębie zabudowy są 

minimalne. Drogi o nawierzchni asfaltowej i utwardzonej dobrze chronią powierzchnię przed 

erozją, natomiast przy wadliwym odwodnieniu stanowią znaczne zagrożenie dla terenów 

sąsiadujących. Drogi gruntowe, szczególnie przebiegające zgodnie ze spadkiem stoku są 

szczególnie szkodliwe dla ochrony gleb przed erozją, gdyż koncentrując spływ 

powierzchniowy, wywołują intensywna erozję liniową, tworząc w rezultacie wąwozy 

drogowe (holwegi), powodując rozczłonkowanie terenów uprawowych oraz utrudnienia  

w dojeździe do działek.  

W oparciu o poszczególne parametry wydzielono kontury zagrożenia erozją wodną 

aktualną.18 Powierzchnie stoków objętych poszczególnymi stopniami nasilenia erozji wodnej 

powierzchniowej zestawiono poniżej. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 http://www.erozja.iung.pulawy.pl/VademecumPl.htm 
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 Tab. 21. Stopnie nasilenia erozji 

Powierzchnia 
Stopień nasilenia erozji 

[ha] [%] 
brak - 0 79.8505 9.64 

słaby - 1 6.3781 0.77 

umiarkowany - 2 390.9695 47.20 

średni - 3 276.9919 33.44 

silny - 4 66.266 8.00 

bardzo silny - 5 7.8692 0.95 

Razem 828.3252 100 

  Źródło: opracowanie własne 

 

Ryc.19. Jelcza – zagrożenie erozja wodna aktualną. 

 

Podczas inwentaryzacji terenowej rejestrowano widoczne w terenie efekty 

zachodzących procesów erozji gleby w postaci żłobków deszczowych oraz obszarów świeżej 

depozycji materiału glebowego. Wszystkie formy i osady powstałe w wyniku erozji gleb 
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zaobserwowano na gruntach ornych. Należy zaznaczyć, że na wielu działkach poprzez 

wykonane ponownie zabiegi agrotechniczne zamaskowano ślady zachodzących zjawisk 

erozji. Można więc stwierdzić, że obszar tak depozycji materiału glebowego jak i obszar 

powstawania żłóbków ablacyjnych jest znacznie większy. W Jelczy podczas prac terenowych 

zarejestrowano żłobki deszczowe na powierzchni niespełna 46 ha powierzchni, natomiast 

depozycję świeżego materiału glebowego zarejestrowano na obszarze około 12.5 ha. Obszar 

i przestrzenne rozmieszczenie zarejestrowanych zjawisk przedstawiono poniżej. 

 

 

Ryc.20. Jelcza – wystąpienie zjawisk erozji gleb wiosną 2013 r. 
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Fot.13. Depozycja materiału glebowego w dnie doliny. 

 

Podobne zjawiska obserwowano w pozostałych obrębach gminy. Pola żłóbków 

deszczowych obserwowano na działkach o wzdłużstokowym lub skośnostokowym układzie, 

których szerokość wymusza wykonywanie prac zgodnie ze spadkiem terenu. Żłobki 

deszczowe występowały najczęściej w środkowym i dolnym odcinku zboczy. Wynika to  

z wypukło-wklęsłego profilu zboczy a także faktu, że żłobienie następuje dopiero po 

skoncentrowaniu odpowiedniej ilości wody płynącej po zboczu. Szczególnie duże natężenie 

występowania tych zjawisk stwierdzono w obrębach o większych deniwelacjach, znacznej 

powierzchni stoków i niekorzystnym układzie działek. Największe natężenie zjawisk erozji 

obserwowano w Tczycy, Jelczy, Wierzbiu, Witowicach, Swojczanach, Szarkówce,  

południowej części Chodowa i północnej części Uniejowa Kolonii. W pozostałych obrębach 

również wystąpiły omówione wyżej zjawiska, lecz ich natężenie i rozprzestrzenienie nie było 

tak powszechne. Podczas powodzi w początku czerwca 2013 r., na całym obszarze gminy 

wystąpiły bardzo intensywne zjawiska erozji gleby. 

Analizując zagrożenia erozja wodną powierzchniową należy brać pod uwagę również 

długość stoku, szczególnie dla wzdłuż i skośnostokowego układu działek. Przy 

katastrofalnym opadzie deszczu nieskuteczne są nawet proste zabiegi przeciwerozyjne, takie 

jak uprawa prostopadle do spadku terenu. O wystąpieniu zjawisk erozji gleby decyduje 

w takim wypadku duża ilość wody spływającej po stoku. 
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Fot.14. Pole żłobków deszczowych na stoku. 

 

 

Fot.15. Epizodyczne koryto powodziowe. 
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            Fot.16. Sieć żłobków deszczowych rozcinająca uprawę okopowych. 

  

Wiele obszarów depozycji zaobserwowano poniżej krótkich, zboczy o niewielkim 

spadku. Świadczy to o powszechnym charakterze i intensywności zachodzących zjawisk 

erozji. W dnach głównych dolin obserwowano powstanie „koryt” epizodycznych cieków, 

odprowadzających wodę opadową do istniejącej sieci rowów melioracyjnych i poza obszar 

zlewni.  
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3.6. Działki bez prawnego dostępu do drogi publicznej.  
 
 
 Istniejąca sieć dróg publicznych nie zawsze zapewnia dojazd do wszystkich 

użytkowanych rolniczo gruntów. Występowanie działek bez dojazdu do drogi jest bowiem 

związane z najwyższymi kosztami uprawowymi, jednocześnie nieformalne przejazdy przez 

działki innych właścicieli są dla nich źródłem dodatkowych strat oraz, niekiedy, konfliktów 

sąsiedzkich. Występowanie obszarów pozbawionych połączenia z siecią drogową stanowi 

jedną ze znaczących cech wpływających na prowadzenie racjonalnej i dochodowej produkcji 

rolniczej. Do utrudnień w tym zakresie zaliczyć należy brak bezpośredniego połączenia  

z siecią dróg publicznych, niską jakość istniejących dróg powodującą trudności transportowe 

oraz niemożliwość dojazdu do pól uprawnych w przypadku niesprzyjających warunków 

pogodowych. Identyfikacja obszarów gdzie zjawisko braku połączenia z siecią drogową 

występuje z dużym natężeniem, stanowi istotny element procesu identyfikacji obszarów 

kwalifikujących się do przeprowadzenia kompleksowych prac scaleniowych.  

W oparciu o mapę ewidencji gruntów, ortofotomapę cyfrową oraz strukturę władania 

gruntami dokonano analizy działek nieposiadających prawnego dostępu do drogi publicznej.   

Przeprowadzona analiza nie uwzględnia zarówno przejazdów na zasadach służebności, 

nieformalnych przejazdów przez własne pola, jak i innych właścicieli gruntów, jak też 

występowania urządzonych i dobrze utwardzonych dróg, których przebieg nie jest w żaden 

sposób powiązany z istniejącym układem działek ewidencyjnych. 

 Liczbowe dane na temat intensywności występowania zjawiska braku połączenia 

działek (należących do osób fizycznych) z siecią drogową w poszczególnych obrębach gminy 

Charsznica przedstawia tabela 22. W tabeli podano dane dotyczące udziału powierzchni  

i liczby działek, które nie posiadają dostępu do drogi w powierzchni i liczbie działek 

należących do osób fizycznych.  
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Tab. 22. Działki bez dojazdu będące własnością osób fizycznych 
Działki osób fizycznych 

Działki bez dojazdu 
Obręb Pow. obrębu 

[ha] Pow. ogólna 
[ha] 

Liczba 
ogólna Pow. [ha] Liczba 

% 
powierzchni 

ogólnej 

% liczby 
ogólnej 

Charsznica 453.4678 411.0674 485 25.45 71 6.19 14.64 

Chodów 453.5267 435.8339 491 86.2 59 19.78 12.02 

Ciszowice 248.069 239.3955 279 13.23 25 5.53 8.96 

Dąbrowiec 120.85245 110.8589 134 3.37 7 3.04 5.22 

Jelcza 829.0788 807.0963 1572 43.73 213 5.42 13.55 

Marcinkowice 428.1555 404.5185 1014 34.36 188 8.49 18.54 

Miechów Charsznica 389.2339 320.4334 945 38.78 104 12.1 11.01 

Podlesice 280.4045 251.2087 414 18.97 29 7.55 7.00 

Pogwizdów 485.5881 446.9527 832 25.43 226 5.69 27.16 

Swojczany 667.4841 650.0904 949 42.98 86 6.61 9.06 

Szarkówka 283.698 257.6152 480 16.79 36 6.52 7.50 

Tczyca 904.0425 864.3082 1445 83.45 230 9.66 15.92 

Uniejów Kolonia 274.3426 249.1477 322 22.12 34 8.88 10.56 

Uniejów Parcela 169.4564 149.5529 188 12.28 33 8.21 17.55 

Uniejów Rędziny 767.5402 299.7405 383 2.31 10 0.77 2.31 

Wierzbie 284.0798 276.2216 464 10.84 37 3.92 7.97 

Witowice 692.8999 659.3613 1028 70.26 214 10.66 20.82 

Chodowiec 102.3167 101.5337 70 13.21 13 13.01 18.57 

Razem 7834.237 6934.9368 11495 563.76 1615 8.13 14.05 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z EGiB. 
 

  

W gminie Charsznica około 14% działek osób fizycznych nie ma dostępu do drogi. 

Stanowi to około 8% powierzchni tych gruntów. Dojazd do tych działek jest realizowany  

w oparciu o prawnie określone służebności bądź o nieformalne uzgodnienia pomiędzy 

właścicielami. Obręby o największej liczbie działek bez dojazdu to Pogwizdów (27% liczby 

działek osób fizycznych), Witowice, Marcinkowice, Chodowiec i Uniejów Parcela, natomiast 

największa powierzchnia działek pozbawionych dojazdu występuje w Chodowie (niespełna 

20% powierzchni gruntów osób fizycznych), Chodowcu, Miechowie-Charsznicy  

i Witowicach.  
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Ryc.21. Działki bez dostępu do drogi publicznej w gminie Charsznica (Wydruk na stronie A3) 
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3.7. Produkcja rolnicza 
 

 

W rolnictwie gminy Charsznica zdecydowanie dominuje roślinny kierunek produkcji. 

Struktura zasiewów odbiega w istotnym stopniu od struktury zasiewów w powiecie 

miechowskim i w Małopolsce. Zboża zajmują 45 % powierzchni ogólnej zasiewów, przy 

ponad 70 % w powiecie miechowskim oraz niespełna 70 % w Małopolsce. Drugą istotną 

różnicą jest duża powierzchnia zajęta pod uprawę warzyw gruntowych.  

W gminie Charsznica wynosi ona 36%, przy niespełna 8 % w powiecie miechowskim i ponad 

5 % w Małopolsce. Wynika to z tradycyjnej specjalizacji rolnictwa w gminie w zakresie 

uprawy warzyw, głównie kapusty. Większa jest również powierzchnia zajęta pod uprawę 

roślin okopowych (ziemniaki) -  ponad 16% przy około 9% w powiecie miechowskim i 12 % 

w województwie małopolskim. 

 

 
Fot.17. Charsznica - uprawa kapusty 
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Tab. 23. Struktura zasiewów  
gmina Charsznica powiat miechowski województwo małopolskie  

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] 

Razem 5423,84 100,00 41015,84 100,00 285435,75 100,00 

Zboża 2438,53 44,96 28937,67 70,55 198524,94 69,55 

Ziemniaki 889,89 16,41 3876,78 9,45 35592,55 12,47 

Przemysłowe 9,97 0,18 518,62 1,26 5423,69 1,90 

Buraki cukrowe 8,67 0,16 292,40 0,71 1273,67 0,45 

Rzepak i rzepik 0,00 0,00 167,81 0,41 2446,79 0,86 

Strączkowe 6,22 0,11 417,79 1,02 1911,18 0,67 

Warzywa gruntowe 1951,78 35,99 3090,19 7,53 15527,01 5,44 

Pozostałe 118,78 2,19 3714,58 9,07 24735,92 8,66 

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2010 r. 

 
Wskaźniki charakteryzujące pogłowie zwierząt w gminie Charsznica są wyraźnie niższe od 

wskaźników charakterystycznych dla powiatu miechowskiego i województwa małopolskiego.  

 

Tab.24. Pogłowie zwierząt 
gmina Charsznica powiat miechowski województwo małopolskie 

 
liczba sztuk [szt/ha] liczba sztuk [szt/ha] liczba sztuk [szt/ha] 

Bydło 767 0.14 14759 0.35 196222 0.69 

Trzoda chlewna 2241 0.41 58467 1.43 344231 1.21 

Konie 79 0.01 485 0.01 20775 0.07 

Drób 9162 1.69 167770 4.09 6840076 23.96 

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2010 r. 

Wskazuje to na wyraźną dominację roślinnego kierunku produkcji rolniczej w gminie 

Charsznica.  
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4. Infrastruktura techniczna 
 

4.1. Sieć komunikacyjna 
 

Komunikacyjnie obszar gminy Charsznica położony jest korzystnie w stosunku do 

istniejących szlaków kolejowych oraz dróg. Przez obszar gminy przebiegają następujące linie 

kolejowe:  

• dwutorowa, zelektryfikowana Warszawa – Kraków, 

• dwutorowa, zelektryfikowana Tunel – Śląsk,  

• szerokotorowa, jednotorowa Hrubieszów – Huta Katowice (linia hutniczo-

siarkowa). 

Linia Hutniczo - Siarkowa przebiega przez obszar gminy tranzytem,  

a w Marcinkowicach zlokalizowana jest mijanka. Na liniach normalnotorowych są dwie 

stacje: w Tunelu i w Charsznicy oraz jeden przystanek osobowy Gajówka w Podlesicach. 

Stacja Tunel jest stacją węzłową. W Miechowie - Charsznicy znajduje się stacja towarowo-

osobowa obsługująca teren gminy Charsznica oraz część gminy Gołcza. Stacje wyposażone 

są w trzy perony obsługujące ruch pasażerski oraz pięć torów obsługujących ruch towarowy. 

Do końca lat 80-tych na stacji Charsznica rozpoczynała trasę kolej wąskotorowa Charsznica-

Miechów-Cudzynowice-Kazimierza Wielka, zlikwidowana z powodu pogarszającej się 

opłacalności ekonomicznej.19  

Sieć drogową tworzą :  

- droga wojewódzka nr 783 z Miechowa do Wolbromia, przecinająca południową część 

gminy, zapewniająca połączenia z Kielcami, Krakowem i Katowicami; 

- drogi powiatowe:  

- Chodów – Dziadówki – Strzeżów II, (1189K) 

- Uniejów-Kolonia – Pstroszyce II, (1184K) 

- Pogwizdów – Tunel – Miechów, (1181K) 

- Chodów – Siedliska,  

- Swojczany – Dąbrowiec, (1177K) 

- Tczyca – Swojczany, (1177K) 

- Uniejów – Chodowiec – Charsznica, (1188K) 

- Podlesice – Charsznica, (1176K) 

- Tczyca – Marcinkowice, (1179K) 

                                                 
19 Program ochrony środowiska dla gminy Charsznica na lata 2005 – 2015, z uwzględnieniem zadań 
zrealizowanych w 2004 r., Miechów – Charsznica, 2004 r. 
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- Żarowiec – Podmiejska Wola, (1186K) 

- Tunel – Charsznica (1185K) 

- Kozłów – Kępie -  Charsznica (1180K)20 

Uzupełnieniem wymienionych ciągów dróg są drogi gminne. Gmina Charsznica jest 

gminą typowo rolniczą. Aby usprawnić dojazd do pól, niezbędna jest bieżąca modernizacja  

i budowa dróg transportu rolnego. Konieczne jest również wykonywanie oraz 

odbudowywanie rowów przydrożnych, które będą zapewniać swobodne odprowadzenie wody 

opadowej nie niszcząc nawierzchni dróg. 

 

4.2. Sieć energetyczna 

 

Infrastruktura energetyczna jest dobrze rozwinięta na obszarze całej gminy. Przez 

obszar gminy przebiegają linie elektroenergetyczne o niskich (400V) i średnich (15 kV) 

napięciach znamionowych. Transformatory redukują napięcie z 15 kV do 400V. Istniejąca 

sieć elektroenergetyczna jest systematycznie rozbudowywana i modernizowana stosownie do 

potrzeb. Budowa nowych stacji transformatorowych realizowana jest również stosownie do 

potrzeb.21 

 

4.3. Sieć gazowa 

 

Gmina Charsznica nie jest w pełni zgazyfikowana. Od 1992r. gmina jest członkiem 

Międzygminnego Związku „Gazociąg” z siedzibą w Proszowicach. Związek ma na celu 

doprowadzenie sieci gazu wysokoprężnego i wybudowanie stacji redukcyjno-pomiarowej dla 

gmin będących członkami Związku. Od strony gminy Wolbrom doprowadzony jest gazociąg 

do wsi Podlesice. Od strony Kocmyrzowa gazociąg doprowadzony jest przez Proszowice, 

Koniuszę, Słomniki, Miechów do stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej w Chodowie. 

Zgazyfikowane zostały Ciszowice, Chodów, Miechów-Charsznica oraz Szarówka.  

 

4.4. Sieć telefoniczna 

 

Sieć telefoniczna  w gminie Charsznica została  gruntownie przebudowana   

w 1995 roku i przystosowana do przesyłu informacji techniką cyfrową z możliwością 

wieloczynnościowego wykorzystania sieci. Podstawę do takiego przekształcenia sieci dało  

                                                 
20 http://zdpm.pl/ 
21 Program ochrony środowiska dla gminy Charsznica na lata 2005 – 2015, z uwzględnieniem zadań 
zrealizowanych w 2004 r., Miechów – Charsznica, 2004 r. 
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zamontowanie 6 central automatycznych DGT o dużej pojemności oraz ułożenie 27,8 km 

kabla światłowodowego na terenie gminy oraz pomiędzy  centralą nadrzędną w Miechowie,  

a centralą w Charsznicy.22  

 

4.5. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

 

Informacje liczbowe dotyczące infrastruktury wodno-kanalizacyjnej uzyskano  

z Urzędu Gminy Charsznica, według stanu na dzień 31.12.2012 r. Sieć wodociągowa liczy 

132.3 km długości i obejmuje teren całej gminy. Obsługuje 2595 odbiorców. Woda 

pozyskiwana jest z 5 studni głębinowych w Ciszowicach, Swojczanach, Tczycy, Jelczy  

i Pogwizdowie. Ponadto w skład systemu wodociągowego wchodzą dwa zbiorniki wieżowe – 

Ciszowice i Jelcza oraz zbiorniki ziemne. Ponadto dla wyrównania ciśnienia w sieci 

użytkowane są dwa zbiorniki redukcyjne (Uniejów Kolonia i Szarkówka), a w Tczycy 

hydrofornia. 23  

Ścieki wytwarzane na terenie gminy są oczyszczane w gminnej oczyszczalni ścieków 

o przepustowości 780 m3 na dobę. Łączna długości kanalizacji sanitarnej wynosi 31.5 km. 

Do systemu włączone są zarówno gospodarstwa domowe jak i obiekty związane 

z działalnością gospodarczą (łącznie 536 przyłącza). Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje 

Miechów – Charsznicę, Chodów, Ciszowice, Szarkówkę oraz część Uniejowa Kolonii. 

Największym wytwórcą ścieków jest mleczarnia (Spółdzielnia Mleczarska w Miechowie 

Oddział Produkcyjny w Charsznicy). Ścieki z terenu gminy nieobjętego systemem kanalizacji 

dowożone są do oczyszczalni beczką asenizacyjną. Wszystkie ścieki trafiają do gminnej 

oczyszczalni ścieków, a po oczyszczeniu do rzeki Uniejówki. Realizowany jest gminny 

program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecnie funkcjonuje  

443 przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

4.6. Gospodarka odpadami24 

 

 Gmina Charsznica nie posiada odpowiednio uregulowanej gospodarki odpadami. 

Obecnie śmieci są wstępnie segregowane, gromadzone w kontenerach i wywożone na 

wysypisko. Na obszarze gminy występują lokalne zanieczyszczenia środowiska 

                                                 
22 Program ochrony środowiska dla gminy Charsznica na lata 2005 – 2015, z uwzględnieniem zadań 
zrealizowanych w 2004 r., Miechów – Charsznica, 2004 r. 
23 http://www.charsznica.pl/index.php?id=161 
24 Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Charsznica na lata 2005-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych 
w 2004 roku. Miechów-Charsznica, wrzesień 2004 r. 
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spowodowane małymi „dzikimi” wysypiskami śmieci w dolinkach potoków, śródpolnych 

parowach i wąwozach. Problemy gospodarki odpadami wymagają uporządkowania we 

wszystkich elementach tego procesu: gromadzenia, usuwania (wywozu) i utylizacji 

(unieszkodliwiania) lokalnie lub we współdziałaniu z sąsiednimi gminami. Źródłem 

powstawania odpadów niebezpiecznych na terenie gminy są:  

- indywidualne gospodarstwa rolne oraz drobne usługi, 

- zbiorowe przedsiębiorstwa rolne, zakłady produkcji rolno-spożywczej i ośrodki 

obsługi rolnictwa. 

Najczęściej występujące odpady niebezpieczne to: 

- przeterminowane lub wycofane środki ochrony roślin i opakowania po nich, 

- opakowania po farbach, rozpuszczalnikach i innych chemikaliach, 

- zużyte oleje i smary, czyściwa zaolejone, 

- odpady z ośrodków medycznych i weterynaryjnych (padłe zwierzęta, odpady 

szpitalne, niewykorzystane leki), 

- odpady z ubojni i masarni – jadalne i niejadalne produkty uboczne uboju, 

- odpady z ośrodków hodowli zwierząt – gnojowica, 

- odpady z mleczarni – serwatka, ścieki mleczarskie. 

Największe zagrożenie dla środowiska gminy Charsznica stanowią opakowania po środkach 

ochrony roślin, przeterminowane pestycydy oraz odpady olejowe z warsztatów naprawczych 

sprzętu rolniczego. 
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5. Analiza mocnych i słabych stron gminy Charsznica oraz szans i zagrożeń 

 

W oparciu o istniejące materiały źródłowe dotyczące gminy Charsznica, na podstawie 

wykonanych na cele niniejszego opracowania analiz oraz z uwzględnieniem spostrzeżeń 

wynikających z przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji terenowej, opracowano analizę 

SWOT.  

Mocne strony 

• Położenie w Małopolsce, postrzeganej jako region atrakcyjny, o bogatych tradycjach 

gospodarczych. 

• Wysoka jakość środowiska naturalnego, duży obszar kompleksów gleb dobrych  

i bardzo dobrych. 

• Brak zanieczyszczeń środowiska. 

• Przychylność władz samorządowych dla rozwoju działalności gospodarczej. 

• Dobra komunikacja z Krakowem, Kielcami i Katowicami. 

• Dobrze rozwinięta infrastruktura kolejowa. 

• Dobry poziom infrastruktury społecznej. 

• Pełne zelektryfikowanie i zgazyfikowanie gminy. 

• Dobra komunikacja busowa z sąsiednimi gminami i miastem powiatowym – 

Miechowem. 

• Stosunkowo niewielkie nasilenie ruchu drogowego. 

• Dostępność usług telekomunikacyjnych. 

 

Słabe strony 

• Niedostatecznie rozwinięty sektor przetwórstwa rolnego. 

• Starzenie się społeczeństwa. 

• Słaby rynek zbytu na warzywa. 

• Brak dużych zakładów pracy. 

• Rozdrobnienie gospodarstw rolnych. 

• Niezadowalający stan techniczny dróg transportu rolnego. 

• Szkody w środowisku, uprawach  i infrastrukturze wynikające z erozji gleb i powodzi. 

• Wadliwy system odprowadzania wód opadowych. 

• Brak kanalizacji na części obszaru gminy. 
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Szanse 

• Napływ inwestorów z Krakowa, Katowic i Kielc. 

• Współpraca międzygminna i regionalna. 

• Dynamiczny rozwój Krakowa i Małopolski. 

• Wzrost roli samorządu lokalnego. 

• Możliwość pozyskania środków zewnętrznych na programy infrastrukturalne.  

• Promocja tradycyjnych produktów lokalnych.  

• Rozwój grup producenckich w zakresie produkcji i przetwórstwa warzyw.  

• Możliwość wykorzystania potencjału środowiskowego i gospodarczego dla rozwoju 

agroturystyki. 

• Dostępność dużych ośrodków akademickich. 

• Wykorzystanie potencjału wykształconej młodzieży. 

• Możliwość poprawy warunków gospodarowania poprzez działania z zakresu 

kompleksowego rozwoju obszarów wiejskich. 

 

Zagrożenia 

• Pogarszająca się sytuacja sektora rolnego. 

• Konkurencja sąsiednich gmin. 

• Ubożenie społeczeństwa. 

• Emigracja młodych wykształconych osób. 

• Niewystarczające środki finansowe będące do dyspozycji Samorządu. 

• Słaby rozwój przedsiębiorczości.  
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6. Ustalenia Programu Prac Urządzeniowo – Rolnych dla gminy Charsznica 

 

Głównym celem programu prac urządzeniowo – rolnych jest wskazanie działań, 

których realizacja umożliwiłaby lub nawet niejednokrotnie warunkowała wielofunkcyjny 

rozwój obszarów wiejskich. Taki rozwój łączy wzrost efektywności produkcji rolnej z innymi 

ważnymi dla danego terenu funkcjami.  

 

6.1. Kształtowanie przestrzeni rolniczej 

 
           Przekształcanie przestrzeni rolniczej obszaru w skali gminy wiejskiej to także 

realizacja programu rozwoju przestrzenno - gospodarczego, nie tylko z punktu widzenia 

problematyki rolnej, ale także leśnej, rekreacyjnej oraz wszystkich możliwych i społecznie 

uzasadnionych sposobów użytkowania ziemi z uwzględnieniem potrzeb i praw środowiska, 

zachowaniem tradycji kulturowych przekształcanych obszarów, kształtowaniem krajobrazu 

rolniczego itp. Głównym celem przekształcania przestrzeni jest poprawa warunków i jakości 

życia na wsi. Na jakość tą wpływa wiele czynników powiązanych w system stanowiący jedną 

całość. Po pierwsze będzie to poziom możliwych do osiągnięcia dochodów. Na drugim 

miejscu należy natomiast postawić możliwość ich spożytkowania. To zaś zależy od 

wyposażenia wsi w urządzenia infrastrukturalne oraz od praktycznych możliwości 

kontaktowania się mieszkańców ze światem zewnętrznym. Współczesne gospodarstwo rolne 

powinno być na tyle duże, aby zagwarantować uzyskiwanie realnych dochodów jego 

właścicielowi. Zabudowania gospodarcze powinny być wyposażone w podstawowe elementy 

infrastruktury technicznej. W nowoczesnej wsi drogi powinny być racjonalnie rozmieszczone 

i utwardzone (także drogi transportu rolnego). Grunty rolne winny być użytkowane zgodnie 

z wymogami środowiska. Działki gruntowe i pola powinny mieć uregulowane stosunki wodne 

(zmeliorowane) oraz odpowiednie wielkości i kształty pozwalające na stosowanie 

nowoczesnej agrotechniki. Osiedla wiejskie powinny być wyposażone w jednostki obsługi 

rolnictwa, placówki oświaty, ochrony zdrowia, handlu, łączności, kultury itd. Równocześnie 

powinny być zachowane regionalne tradycje kulturowe dotyczące m.in. zagospodarowania 

przestrzennego, form i stylów budownictwa.  

 
W gospodarce ziemią obowiązują następujące zasady : 

• maksymalna oszczędność użytków rolnych i leśnych, 

• likwidacja nadmiernego rozdrobnienia agrarnego, 

• równomierny i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 
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Równie ważne są zasady kształtowania struktury użytków gruntowych. Wzrost 

kosztów produkcji roślinnej – głównie na gruntach ornych – i stosunkowo niewielka jej 

opłacalność powodują, że grunty orne gorszej jakości wypadają z użytkowania płużnego, 

zagospodarowanie wypadających powierzchni polega głównie na przeznaczeniu tych gruntów 

na użytki zielone (głównie pastwiska). Racjonalny rozwój produkcji rolniczej można 

wówczas łączyć z najbardziej opłacaną na europejskich rynkach zbytu produkcją bydła 

opasowego. Zamiana użytków ornych na użytki zielone nie tylko nie niszczy i nie degraduje 

środowiska, lecz wręcz to środowisko poprawia. Celowe jest również przeznaczenie gruntów 

rolniczych najsłabszej jakości, nieprzydatnych rolniczo oraz nieużytków gruntowych do 

użytkowania leśnego. W krajach UE preferuje się taką strukturę użytkowania, w której lasy 

będą zajmować 30 % i więcej powierzchni obszarów wiejskich, a w strukturze użytków 

rolnych stosunek powierzchni gruntów ornych do powierzchni użytków zielonych kształtuje 

się ok. 1.5: 1.0. 

Reasumując, należy stwierdzić, że restrukturyzacja przestrzeni rolniczej wsi  

i poszczególnych gospodarstw jest zadaniem trudnym głównie ze względu na swój 

wielowymiarowy charakter. 

 

6.2. Kształtowanie granicy rolno – leśnej 

 

W gminie Charsznica znajduje się rozległy kompleks lasów w obrębie Uniejów 

Rędziny. Niewielkie kompleksy lasów znajdują się w Jelczy (łącznie około 15 ha) oraz  

w Witowicach (łącznie około 6 ha). W pozostałych obrębach są niewielkie powierzchnie 

gruntów leśnych, lub gruntów zadrzewionych. Na podstawie wyników inwentaryzacji 

terenowej oraz mapy ewidencji gruntów zaproponowano przebieg granicy rolno – leśnej, 

wydzielając kompleksy leśne, w skład których wchodzą tereny leśne, tereny zalesione, tereny 

objęte naturalną sukcesją drzew oraz tereny proponowane do zalesienia. Biorąc pod uwagę 

wyżej wymienione kryteria wyznaczano możliwie zwarte kompleksy leśne. Wyznaczono 

kompleksy leśne w Uniejowie – Rędzinach i Jelczy.  
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Tab.25. Kompleksy leśne  

Obręb Kompleks 
leśny 

Lasy 
[ha] 

Grunty do 
dolesienia 

[ha] 

Grunty do zalesienia 
[ha] 

Jelcza I 13.21 0.00 1.13 

 II 1.69 1.86 0.52 

Razem  14.90 1.86 1.65 

Uniejów Rędziny I 131.06 0.39 0.00 

 II 234.47 0.00 0.00 

 III 31.56 0.00 0.00 

Razem  397.09 0.00 0.00 

Ogółem  411.99 2.25 1.65 
Źródło: opracowanie własne. 

  

Do zalesienia wyznaczono głównie enklawy lub półenklawy o niekorzystnym 

kształcie i niewielkiej powierzchni oraz ograniczonej dostępności, głównie celem właściwego 

ukształtowania granicy rolno-leśnej. Przebieg proponowanej granicy został oznaczony na 

mapie linią przerywaną barwy czerwonej. W Uniejowie – Rędzinach trzon stanowią 

kompleksy lasów Skarbu Państwa (PGL) mające wyraźnie ukształtowaną granicę rolno-leśną. 

Jedynie niewielkie fragmenty w północnej części wsi włączono do tak ukształtowanych 

kompleksów leśnych. W Jelczy wydzielono dwa kompleksy leśne, oba położone  

w południowo-zachodniej części wsi, na stromym zboczu o ekspozycji północnej. Trzon 

stanowią tu istniejące kompleksy leśne, a w zasięg włączono obszary objęte naturalną 

sukcesją drzew i niewielkie półenklawy gruntów odłogowanych. Obok terenów do zalesienia 

część gruntów leżących wewnątrz zaproponowanej granicy rolno-leśnej wymaga dolesienia 

bardziej szlachetnymi gatunkami drzew, uporządkowania i pielęgnacji drzewostanu.  

Szczególną uwagę należy również zwrócić na niezalesianie i niezacienianie zespołów 

roślinnych cennych przyrodniczo (murawy kserotermiczne) oraz eksponowania form cennych 

krajobrazowo (Uniejów-Rędziny oraz Witowice). Według danych uzyskanych w Starostwie 

Powiatowym w Miechowie przez Urząd Gminy w Charsznicy, w dziesięcioleciu 1998 – 2008 

w gminie zalesiono łącznie 40 działek ewidencyjnych. Łączna powierzchnia zalesień 

wyniosła około 13 ha a dominującym gatunkiem był modrzew. 
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Tab.26. Zalesienia w latach 1998-2008  

Obręb Liczba działek Powierzchnia [ha] 
Dominujący gatunek 

zalesień 

Charsznica 1 0.6300 - 

Marcinkowice 6 1.7137 brzoza, olsza 

Podlesice 4 0.6862 modrzew 

Pogwizdów 11 3.3450 modrzew 

Szarkówka 4 1.2287 modrzew, topola 

Tczyca 4 0.6275 - 

Uniejów Parcela 1 0.7000 - 

Uniejów Rędziny 1 0.3225 modrzew 

Witowice 8 3.7550 modrzew, świerk 

Razem 40 13.0086 modrzew 
Źródło: dane Starostwa Powiatowego w Miechowie 

 

Brak widocznej presji na zalesianie terenów rolnych, w zestawieniu z intensywnym 

rolnictwem, nie prognozuje znaczącego przyrostu powierzchni gruntów leśnych w gminie. 

 

 

6.3. Grunty do regulacji stosunków wodnych.  

 

Zasięg i powierzchnię gruntów zmeliorowanych w gminie Charsznica uzyskano  

z Urzędu Gminy Charsznica. Materiały w postaci map z zaznaczonym zasięgiem oraz 

wykazów działek gruntów zmeliorowanych wykazywały pewne rozbieżności. Na mapach  

z inwentaryzacji terenowej wykazano zasięgi kompleksów gruntów zmeliorowanych, 

posiłkując się w wielu przypadkach wykazami działek. W Uniejowie Rędzinach oraz  

w Charsznicy nie zidentyfikowano niewielkich kompleksów gruntów występujących  

w wykazach a nieoznaczonych na mapie. W obrębach: Jelcza, Miechów – Charsznica, 

Pogwizdów i Swojczany, powierzchnie kompleksów wykazanych w wykazach przekracza 

powierzchnie kompleksów wykazanych na mapie. W obrębie Witowice uzyskano jedynie 

materiały kartograficzne. Zestawienie powierzchni gruntów zmeliorowanych w gminie 

Charsznica przedstawia poniższa tabela. Powierzchnie kompleksów oznaczone gwiazdką 

przyjęto z wykazów działek, natomiast pozostałe na podstawie mapy.  

W większości zmeliorowane są użytki zielone w dnach dolin: Uniejówki i Szreniawy. 

Grunty orne objęte melioracjami usytuowane są głównie na słabo nachylonych zboczach,  

w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów łąk. W gminie funkcjonuje Gminna Spółka Wodna, 

jednak niedostateczne finansowanie jej zadań pozwala na wykonanie konserwacji w zakresie 
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około 20 % potrzeb bieżących (opinia odpowiedzialnego pracownika Regionalnego Związku 

Spółek Wodnych w Jędrzejowie).  

 
Tab.27. Grunty zmeliorowane  

Obręb 
Powierzchnia obrębu 

[ha] 

Grunty 
zmeliorowane 

[ha] 

Udział w powierzchni 
obrębu 

[%]  

Charsznica 453.4955 31.65* 7.0 

Chodów 453.3042 0.00 0.0 

Ciszowice 248.0644 0.00 0.0 

Dąbrowiec 128.5098 0.00 0.0 

Jelcza 828.3252 159.61* 19.3 

Marcinkowice 428.1186 64.91 15.2 

Miechów-Charsznica 389.5495 29.59* 7.6 

Podlesice 280.4962 0.00 0.0 

Pogwizdów 485.5106 57.05* 11.8 

Swojczany 667.3172 26.64* 4.0 

Szarkówka 283.7117 0.00 0.0 

Tczyca 903.9773 133.32 14.73 

Uniejów Kolonia 274.3957 0.00 0.0 

Uniejów Parcela 169.5963 12.50 7.4 

Uniejów Rędziny 767.5972 13.34* 1.7 

Wierzbie 284.0816 0.00 0.0 

Witowice 692.8904 37.01 5.3 

Chodowiec 102.3237 0.00 0.0 

Razem 7841.2651 565.62 7.2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z UG Charsznica 

Melioracje w gminie Charsznica wykonano w połowie lat 60-tych ubiegłego wieku. 

Należy w związku z tym przyjąć, że jej funkcjonowanie jest na znacznym obszarze gruntów 

niezadowalające, a uregulowanie stosunków wodnych w glebie będzie wymagało znacznego 

nakładu prac. 

Koryta cieków oraz rowy otwarte to system odprowadzający wody opadowe  

i roztopowe poza obszar gminy. Koryta cieków naturalnych (Uniejówka i Jeżówka) 

są uregulowane. Jedynie koryto Szreniawy na znacznym odcinku wykazuje cechy koryta 

naturalnego. Podczas inwentaryzacji terenowej stwierdzono, iż stan większości rowów 

otwartych wymaga konserwacji lub odbudowy. Ograniczona drożność rowów stanowi realne 

zagrożenie wystąpienia podtopień i powodzi. Sieć rowów otwartych wymaga rozbudowy, 

szczególnie w dolinach, w których podczas opadów woda płynie w obrębie dna, oraz przy 

drogach, szczególnie przebiegających wzdłuż spadku. Podczas opadów pełnią one rolę 

epizodycznych koryt. Powoduje to niszczenie nawierzchni, tworzenie wąwozów drogowych 

(erozja wgłębna), co w rezultacie prowadzi do nieprzejezdności takich odcinków dróg. 
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Tab.28. Stan sieci rowów melioracyjnych i cieków. 

Cieki Rowy otwarte 

Obręb 
Powierzchnia 

obrębu 
[ha] 

Uregulowane 
[km] 

Nieuregulowane 
[km] 

Stan dobry 
[km] 

Do konserwacji 
[km] 

Charsznica 453.4678 0.000 0.000 0.000 2,150 

Chodów 453.5267 0.000 0.000 0.221 0.622 

Ciszowice 248.069 0.000 0.000 0.000 0.059 

Dąbrowiec 120.85245 0.000 0.000 0.000 0.333 

Jelcza 829.0788 0.000 0.000 2.724 4.709 

Marcinkowice 428.1555 0.000 0.000 0.000 3.831 

Miechów Charsznica 389.2339 0.000 0.000 0.282 2.502 

Podlesice 280.4045 0.000 0.000 0.000 1.60 

Pogwizdów 485.5881 2.690 0.000 0.596 3.620 

Swojczany 667.4841 0.000 0.000 0.215 1.371 

Szarkówka 283.698 0.000 0.000 0.000 0.453 

Tczyca 904.0425 5.088 0.000 0.596 2.412 

Uniejów Kolonia 274.3426 0.000 0.000 0.000 0.000 

Uniejów Parcela 169.4564 0.000 0.000 0.000 1.288 

Uniejów Rędziny 767.5402 0.000 0.000 0.000 0.000 

Wierzbie 284.0798 1.491 0.000 0.000 0.112 

Witowice 692.8999 1.059 4.215 0.000 0.801 

Chodowiec 102.3167 0.000 0.000 0.000 0.000 

Razem 7834.237 10.328 4.215 4.634 23.709 

Źródło: opracowanie własne. 

 

6.4. Propozycja zabiegów przeciwerozyjnych. 

 

Erozja gleb stanowi obok złego stanu dróg transportu rolnego ważny czynnik 

ograniczający w znacznym stopniu opłacalność produkcji rolnej. Inwentaryzacja terenowa 

dała wstępne rozeznanie w zakresie rodzaju działań oraz pilności potrzeb w zakresie ochrony 

gleb przed erozją. Określenie stopnia zagrożenie aktualną erozją wodną powierzchniową 

wykonano jedynie dla miejscowości Jelcza, lecz jej obszar jest reprezentatywny dla 

znacznego obszaru gminy Charsznica.  

Jako główne działania przeciwerozyjne wymienić można:  

-  zmianę układu (kierunku) działek, lepiej dostosowaną do ukształtowania terenu, 

szczególnie gdy ich długość jest wystarczająca do skoncentrowania nadmiernych 

ilości wody, 

- ochronę i budowę wysokich miedz, celem zmniejszenia spadku w obrębie działki 

uprawowej,  
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- przebudowę sieci dróg transportu rolnego, w części wymuszoną zmianą układu 

działek, 

- modernizację nawierzchni dróg transportu rolnego, wraz z budową odwodnienia, 

pozwalającą na lepsze odprowadzanie wód po katastrofalnych opadach deszczu, 

- budowę rowów melioracyjnych w strefach spływu wód opadowych,  

- budowę zbiorników kolmatacyjnych, przechwytujących rumowisko transportowane 

przez wodę, aby część materiału nie opuszczała bezpowrotnie zlewni. Materiał ten 

może być wykorzystany do rekultywacji gruntów, 

- zakładanie nowych i pielęgnacja istniejących zadrzewień śródpolnych, 

poprawiających retencję wody, mikroklimat i chroniących przed erozją wietrzną. 

 

Działania w zakresie transformacji użytków (zadarnienie i zalesienie) dające znaczna 

poprawę w zakresie ochrony przeciwerozyjnej, można stosować jedynie na niewielką skalę,  

z uwagi na intensywną uprawę orną większości gruntów. Jedynie po wytypowaniu stref,  

w których erozja wyrządza największe szkody w uprawach (dna dolin denudacyjnych, strome 

stoki) będzie można poprzez ich zadarnienie (dna dolin) lub zalesianie (strome stoki) 

ograniczać jej skutki.  

Największe potrzeby w zakresie działań ochronnych występują w Tczycy, Jelczy, 

Wierzbiu, Witowicach, Swojczanach, Szarkówce, południowej części Chodowa i północnej 

części Uniejowa Kolonii.  

 

6.5. Potrzeby w zakresie modernizacji sieci dróg transportu rolnego. 

 

Podczas inwentaryzacji terenowej określono stan nawierzchni dróg. W oparciu  

o wyniki inwentaryzacji w zakresie sieci drogowej, wykonano zbiorcze zestawienie długości 

poszczególnych dróg o określonej nawierzchni ze szczególnym uwzględnieniem długości 

odcinków do modernizacji. Pozwoliło to określić potrzeby w zakresie modernizacji sieci 

drogowej w poszczególnych obrębach ewidencyjnych jak również w całej gminie. Zbiorcze 

zestawienie przedstawia poniższa tabela.  
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Tab.29. Potrzeby w zakresie modernizacji istniejących dróg.  

Ogółem  Do modernizacji 

Rodzaj nawierzchni  Rodzaj nawierzchni  Razem 

Bitumiczna  Tłuczniowa  Gruntowa 
Obręb 

Pow. 
obrębu 

ha 

B
itu

m
ic

zn
a

  
]

m[ 

T
łu

cz
ni

ow
a

 
[m

]
  

G
ru

nt
ow

a
 

[m
]

 

R
az

em
 

[m] [%] [m] [%] [m] %][ 
[m] [%] 

Charsznica 453.4955 12933 1752 4698 19383 0 0.00 877 50.06 4391 93.47 5268 27.18 

Chodów 453.3042 1949 4550 2710 9209 115 5.90 3761 82.66 2520 92.99 6578 69.45 

Ciszowice 248.0644 5680 533 4404 10617 0 0.00 0 0.00 4404 100.00 4404 41.48 

Dąbrowiec 128.5098 3566 222 1996 5784 0 0.00 222 100.00 1996 100.00 2218 38.35 

Jelcza 828.3252 14988 4699 10403 30090 368 2.46 3779 80.42 8829 84.87 12976 43.12 

Marcinkowice 428.1186 4350 3703 7216 15269 460 10.57 1706 46.07 6421 88.98 8587 56.24 

Miechów 
Charsznica 

389.5495 16938 2590 1275 20803 81 0.48 1064 41.08 1047 82.12 2192 10.54 

Podlesice 280.4962 8835 1072 4283 14190 93 1.05 0 0.00 3962 92.51 4055 28.58 

Pogwizdów 485.5106 6844 2299 10738 19881 366 5.35 1981 86.17 10738 100.00 13085 65.82 

Swojczany 667.3172 14874 643 2867 18384 757 5.09 0 0.00 2777 96.86 3534 19.22 

Szarkówka 283.7117 4383 897 9016 14296 90 2.05 439 48.94 4520 50.13 5049 35.32 

Tczyca 903.9773 20143 3187 9265 32595 1640 8.14 1679 52.68 8210 88.61 11529 35.37 

Uniejów 
Kolonia 

274.3957 5942 137 2642 8721 0 0.00 57 41.60 2642 100.00 2699 30.95 

Uniejów 
Parcela 

169.5963 2395 295 2318 5008 0 0.00 0 0.00 2318 100.00 2318 46.29 

Uniejów 
Rędziny 

767.5972 6772 5104 3513 15389 109 1.61 1479 28.98 2794 79.53 4382 28.47 

Wierzbie 284.0816 5943 2154 3696 11793 125 2.10 1889 87.70 3696 100.00 5710 48.42 

Witowice 692.8904 10820 1198 12249 24267 603 5.57 526 43.91 10727 87.57 11856 48.86 

Chodowiec 102.3237 845 0 0 845 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Razem 7841.2651 148200 35035 93289 276524 4807 3.24 19459 55.54 81992 87.89 106440 38.43 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z inwentaryzacji terenowej. 

 

Stan dróg o nawierzchni bitumicznej można określić jako bardzo dobry, gdyż jedynie 

3.24% ich długości określono, jako „do poprawy”. Natomiast stan dróg o nawierzchni 

tłuczniowej, jest niezadowalający – ponad 55% długości tych dróg wymaga modernizacji 

bądź poprawy nawierzchni. Stan dróg gruntowych jest bardzo zły, gdyż prawie 88% ich 

długości wymaga modernizacji. Drogi transportu rolnego to przede wszystkim drogi  

o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej, więc jak widać stan dróg transportu rolnego wymaga 

pilnej poprawy. Poprawa stanu dróg transportu rolnego wiąże się, przez budowę 

przydrożnych rowów, z poprawą stosunków wodnych, ułatwieniem spływu wód 

powodziowych, a przez to ochroną przed erozją. Stan nawierzchni drogowej przedstawiony  

w tabeli 29.  tylko w niewielkim stopniu uwzględnia szkody wyrządzone w infrastrukturze 
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drogowej podczas czerwcowej powodzi, gdyż znaczna powierzchnia gminy została 

zinwentaryzowana w kwietniu i maju 2013 r. 

 

Ryc. 22. Potrzeby w zakresie modernizacji dróg. 

 

 Przestrzenne zróżnicowanie potrzeb w zakresie modernizacji dróg 

przedstawiono, jako odsetek tych dróg w stosunku do ogólnej długości sieci drogowej 

w obrębie. Najwyższy odsetek dróg do modernizacji stwierdzono w Chodowie  

i Pogwizdowie. Wysoki odsetek stwierdzono również w Marcinkowicach, Jelczy, 

Wierzbiu, Uniejowie Parceli, Ciszowicach i Witowicach. Najmniejsze potrzeby w tym 

zakresie stwierdzono w Chodowie, Miechowie-Charsznicy i Swojczanach. 
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6.6. Scalenia gruntów. 

 
Scalenie gruntów jest podstawowym narzędziem wielofunkcyjnego rozwoju 

obszarów wiejskich, które realizowane wraz z inwestycjami w ramach zagospodarowania 

poscaleniowego, może dać znaczący impuls do rozwoju wsi i poprawy warunków życia 

i pracy ich mieszkańców.  

 

6.6.1. Określenie zapotrzebowania na prace scaleniowe na terenie gminy  Charsznica 

 

W oparciu o dostępne materiały źródłowe, przeprowadzone na cele niniejszego 

opracowania analizy, wyniki inwentaryzacji terenowej oraz konsultacje z władzami gminy, 

wytypowano wstępnie obszary, kwalifikujące się w pierwszej kolejności do przeprowadzenia 

prac scaleniowych.  

Dla przeprowadzenia wstępnej selekcji obszarów, dla których najbardziej celowe 

będzie racjonalne urządzenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wzięto pod uwagę: 

• liczbę i wielkość gospodarstw we wsi, 

• średnią liczbę działek w gospodarstwie, 

• średnie wielkości działek, 

• jakość gleb, 

• niekorzystny kształt działek i układ pól uprawnych, 

• konieczne zabiegi przeciwerozyjne, 

• potrzeby w zakresie urządzenia sieci dróg transportu rolnego, 

• działki bez dostępu do drogi publicznej, 

• aktualny stan użytkowania, 

• potrzeby w zakresie modernizacji i budowy sieci rowów melioracyjnych, oraz 

obszary wymagające regulacji stosunków wodnych.  

 

Na podstawie analizy powyższych informacji wytypowano wstępnie do 

przeprowadzenia prac scaleniowych następujące obręby: Marcinkowice, Pogwizdów, Jelcza, 

Tczyca, Swojczany i Chodów.  

W Marcinkowicach jest relatywnie dużo gospodarstw w wyższych przedziałach 

powierzchniowych. Jednocześnie jest tam najwyższa średnia liczba działek w gospodarstwie 

oraz niska średnia powierzchnia działki. Na przeważającym obszarze obrębu występuje 

niekorzystny kształt działek (wąskie i nadmiernie wydłużone). W obrębie jest znaczna liczba 
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działek pozbawionych dostępu do drogi publicznej. Podczas inwentaryzacji terenowej 

stwierdzono bardzo duże potrzeby w zakresie modernizacji dróg transportu rolnego, jak 

również najwyższy w gminie odsetek gruntów odłogowanych, wynikający głównie z braku 

lub złej jakości dróg dojazdowych. We wsi występują ponadto znaczne potrzeby w zakresie 

poprawy stanu technicznego urządzeń melioracyjnych. 

W Pogwizdowie jest najwyższy w gminie odsetek działek pozbawionych dostępu do 

drogi publicznej. Podczas inwentaryzacji terenowej stwierdzono bardzo duże potrzeby  

w zakresie modernizacji dróg transportu rolnego, jak również stosunkowo znaczną 

powierzchnię gruntów odłogowanych, z uwagi głownie na brak lub złą jakość dróg 

dojazdowych. Ponadto, jest znaczne – w skali gminy rozdrobnienie gospodarstw. Na obszarze 

wsi występują kompleksy gleb, dla których niezbędne są działania w zakresie ochrony gleb 

przed erozją. 

W Jelczy jest znaczna liczba działek pozbawionych dostępu do drogi publicznej,  

a średnia powierzchnia działek jest niska. Na przeważającym obszarze wsi występuje 

niekorzystny układ pól uprawnych, a działki w większości mają nadmiernie wydłużony 

kształt i niewielką – w skali gminy - powierzchnię. Wynikają z tego znaczne potrzeby  

w zakresie przeciwerozyjnego urządzenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Podczas 

inwentaryzacji terenowej stwierdzono znaczne potrzeby w zakresie modernizacji dróg 

transportu rolnego. We wsi występują ponadto znaczne potrzeby w zakresie poprawy stanu 

technicznego urządzeń melioracyjnych. 

W Tczycy jest niekorzystne rozdrobnienie, na znacznym obszarze wsi występuje 

niekorzystny układ pól uprawnych, a działki w większości mają nadmiernie wydłużony 

kształt, co wpływa na znaczne potrzeby w zakresie przeciwerozyjnego urządzenia rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej. Podczas inwentaryzacji terenowej stwierdzono znaczne potrzeby  

w zakresie modernizacji dróg transportu rolnego. We wschodniej części wsi występują 

znaczne potrzeby w zakresie poprawy stanu technicznego urządzeń melioracyjnych,  

a w dolinie Jeżówki potrzeby w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

W Swojczanach występują duże, zwarte kompleksy gleb dobrych i bardzo dobrych. 

Na znacznym obszarze wsi występuje niekorzystny układ pól uprawnych, a działki  

w większości mają nadmiernie wydłużony kształt. Na znacznych powierzchniach występują 

potrzeby w zakresie ochrony przeciwerozyjnej a w dnach dolin – ochrony 

przeciwpowodziowej.  

W Chodowie jest znaczna liczba gospodarstw w wyższych przedziałach 

powierzchniowych. Występują duże, zwarte kompleksy gleb dobrych i bardzo dobrych.  
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W południowej części obrębu występuje niekorzystny układ pól uprawnych, a działki  

w większości mają nadmiernie wydłużony kształt. Tam też występują potrzeby w zakresie 

ochrony przeciwerozyjnej a w dnach dolin – ochrony przeciwpowodziowej. 

 

Dla tych obszarów powinny zostać wykonane opracowania mające na celu 

szczegółowe rozpoznanie zakresu prac urządzeniowo-rolnych służących przekształceniu 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  

W oparciu o przeprowadzone analizy, można stwierdzić, że również w pozostałych 

wsiach gminy Charsznica istnieją przesłanki za planowaniem i prowadzeniem działań  

z zakresu kompleksowego urządzania rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez prowadzenia 

prac scaleniowo – wymiennych.  

W związku z tym należy propagować wśród rolników ideę takich kompleksowych 

działań, szczególnie w sytuacji, gdy istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na 

te prace, łącznie z finansowaniem prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym. 

 

6.6.2. Zasady przeprowadzania postępowania scaleniowego. 

 
• Postępowanie scaleniowe prowadzi starosta, jako zadanie z zakresu administracji 

rządowej ze środków budżetu państwa.  

• Wszczęcie postępowania scaleniowego, zgodnie z ustawą o scalaniu i wymianie 

gruntów może nastąpić na wniosek większości (ponad 50 %) właścicieli gospodarstw 

rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia lub na wniosek właścicieli 

gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego 

obszaru scalenia.  

• Scaleniem obejmuję się grunty położone w jednej lub kilku wsiach bądź w ich 

częściach, które tworzą obszar scalenia.  

• Grunty zabudowane mogą być scalane tylko na wniosek ich właściciela.  

• Wszczęcie postępowania scaleniowego następuje w drodze postanowienia starosty, 

które odczytuje się na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę,                

a ponadto wywiesza się je na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin, na których 

terenie położone są grunty objęte scaleniem oraz tablicach ogłoszeń we wsiach, 

których grunty tworzą obszar scalenia.  

• Jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe 

prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie 3 – 12 osób, jako 
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społecznego organu doradczego, wybieranego i odwoływanego przez uczestników 

scalenia z każdej wsi objętej scaleniem.  

• Grunty objęte scaleniem szacuje oraz opracowuje projekt scalenia upoważniony przez 

starostę geodeta projektant scalenia, przy udziale powołanej przez starostę komisji 

pełniącej funkcje doradcze.  

• Uczestnicy scalenia w drodze uchwały, określają zasady szacunku porównawczego 

gruntów. 

• Wyniki oszacowania przedstawiane są uczestnikom scalenia przy jednoczesnym 

zebraniu życzeń, co do przyszłej lokalizacji ich gruntów.  

• Uczestnicy scalenia otrzymują grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za 

dotychczas posiadane.  

• Przy zachowaniu wartości gruntów sprzed scalenia, bez zgody uczestnika scalenia, 

różnica powierzchni wydzielonych mu gruntów w stosunku do powierzchni gruntów 

objętych scaleniem nie może przekraczać:  

o 20% powierzchni gruntów objętych scaleniem, 

o 10% dotychczas posiadanych gruntów o szczególnie wysokiej przydatności 

rolniczej lub gruntów przeznaczonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze.  

• Za grunty stanowiące współwłasność można, za zgodą współwłaścicieli, wydzielić 

odrębne dla każdego z nich grunty odpowiadające wartości udziałów we 

współwłasności.  

• Jeżeli służebności gruntowe obciążające grunty objęte scaleniem lub wymianą utraciły 

dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, znosi się je bez odszkodowania.  

• Stan własności oraz posiadania gruntów, powierzchnię użytków i klasy gruntów 

określa się według danych z ewidencji gruntów.  

• Projekt scalenia wyznacza się na gruncie i okazuje uczestnikom scalenia, którzy               

w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogą zgłaszać na 

piśmie staroście zastrzeżenia do tego projektu.  

• Zastrzeżenia do projektu scalenia rozpatruje starosta przy udziale komisji,  

a każdorazowe zmiany wprowadzone do projektu scalenia po jego wyznaczeniu na 

gruncie i okazaniu uczestnikom scalenia wymagają ponownego wyznaczenia na 

gruncie i okazania zainteresowanym uczestnikom scalenia. 

• Projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu, większość 

uczestników scalenia nie zgłosiła do niego zastrzeżeń.  
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• Projekt scalenia gruntów zatwierdza starosta, w drodze decyzji, którą podaje się do 

wiadomości przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto przez jej 

wywieszenie na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie  

są położone scalane grunty, oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących  

w obszar scalenia.  

• Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowi podstawę  

do wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie nowo wydzielonych im gruntów, 

oraz tytuł do ujawnienia stanu prawnego w księgach wieczystych.  

• Decyzja ta nie narusza praw osób trzecich do gruntów wydzielonych w zamian  

za grunty posiadane przed scaleniem lub wymianą.  

• Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów następuje 

na zebraniu uczestników, zwołanych przez starostę. Za datę objęcia w posiadanie 

przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów uważa się termin zebrania. 

Termin ten jest skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia nie biorących 

udziału w zebraniu.  

• O terminach zebrań uczestników scalenia zawiadamia starosta poprzez obwieszczenie, 

lub w inny, zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób  publicznego 

ogłaszania. 

 

6.6.3. Korzyści wynikaj ące z przeprowadzenia prac scaleniowych 

 

Uczestnicy scalenia nie ponoszą żadnych kosztów związanych z postępowaniem 

scaleniowym i zagospodarowaniem poscaleniowym, gdyż prace te finansowane są w 100% ze 

środków publicznych.  

W wyniku scalenia następuje zaprojektowanie i wytyczenie w terenie oraz trwała 

stabilizacja nowych granic dziełek ewidencyjnych zachowując dostosowanie ich przebiegu do 

systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg transportu rolnego oraz rzeźby terenu.  

W projekcie scalenia uwzględnia się również korekty przebiegu granic nieruchomości 

w obrębie terenów zainwestowania siedliskowego. 

Następuje także nieodpłatne znoszenie współwłasności nieruchomości rolnych 

położonych na obszarze scalenia na zgodny wniosek ich współwłaścicieli oraz nieodpłatny 

podział wspólnot gruntowych za zgodą bezwzględnej większości osób uprawnionych do 

udziału we wspólnocie.  
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W projekcie scalenia gruntów zwraca się uwagę na to by w miarę możliwości każdej 

poscaleniowej działce zapewnić dostęp do drogi publicznej, przez co może nastąpić zniesienie 

zbędnych służebności gruntowych. Istotnie jest również zmniejszenie odległości działek od 

siedliska, a tym samym skrócenie czasu dojazdu do pól uprawnych. Projektowanie działek 

powinno przebiegać tak, by eliminować te o kształtach nieregularnych oraz niedogodnych do 

uprawy mechanicznej.  

Poprzez scalenie gruntów dochodzi do zmniejszenia ilości działek ewidencyjnych  

w poszczególnych gospodarstwach oraz powiększenie ich średniej wielkości. Powiększeniu 

może ulec również powierzchnia gospodarstwa na drodze dopłat pomiędzy rolnikami 

chcącymi rozwinąć działalność rolniczą o tymi, którzy zamierzają zaprzestać prowadzenia 

działalności rolniczej. 

      W ramach zagospodarowania poscaleniowego realizowana jest: 

• Budowa lub przebudowa wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań 

poszczególnych uczestników scalenia, w tym urządzenie przepustów. 

• Korekta przebiegu oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji 

wodnych niezbędnych do ułatwienia zagospodarowania gruntów. 

• Przystosowanie gruntów nowo wydzielanych działek do podjęcia na nich racjonalnych 

prac agrotechnicznych, w tym likwidacja zbędnych miedz i dróg oraz roboty 

rekultywacyjne umożliwiające ich uprawę mechaniczną (odkrzaczanie, 

odchwaszczanie, wapnowanie, plantowanie). 

      Scalenie gruntów jest postępowaniem geodezyjno-prawnym, w którym następuję 

uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym czyli 

doprowadzenie do wzajemnej zgodności  stanu prawnego i ewidencyjnego ze stanem 

faktycznym na gruncie, a tym samym synchronizację dokumentacji katastralnej z księgami 

wieczystymi.  

      Końcowym efektem scalenia gruntów jest aktualizacja operatu ewidencji gruntów na 

podstawie danych z bezpośredniego pomiaru w terenie. W ramach prac scaleniowych ustala 

się granice niezmienników terenowych, czyli działek ewidencyjnych, których układ 

i przestrzenne usytuowanie zgodnie z życzeniami uczestników scalenia pozostają bez zmian. 

Natomiast zaprojektowane nowe granice  stabilizuje się w sposób trwały. W wyniku scalenia 

gruntów powstaje nowa mapa numeryczna, oraz stosowna dokumentacja geodezyjno-prawna, 

która niezbędna jest do ujawnienia nowego stanu w ewidencji gruntów i księgach 

wieczystych. 
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     Scalenie gruntów jest także doskonałym narzędziem regulacji stanów prawnych 

gruntów zajętych pod drogi publiczne i cieki wodne, gdyż decyzją scaleniową drogi i cieki 

przechodzą na własność gminy, lub innej właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Na 

własność gminy przechodzą również grunty wydzielone w ramach postępowania 

scaleniowego na cele użyteczności publicznej. 

 

6.7. Wstępna ocena potrzeb w zakresie odnowy i rozwoju wsi. 

  

          Podczas inwentaryzacji terenowej zwracano również uwagę na wyposażenie 

poszczególnych miejscowości w obiekty użyteczności publicznej, handlu i usług, obsługi 

rolnictwa itp. Szczegółowe informacje w postaci listy tych obiektów zawarte są na mapach 

wynikowych inwentaryzacji terenowej. Na jej podstawie dokonano także wstępnego 

określenia potrzeb w zakresie odnowy i rozwoju wsi.  

          W gminie Charsznica występują potrzeby w zakresie rozbudowy, bądź odnowy 

infrastruktury służącej bezpieczeństwu lub potrzebom w zakresie kultury i rekreacji 

mieszkańców gminy. 

 

   Tab.30. Potrzeby w zakresie odnowy wsi 

Obręb Budowa chodnika 
Powiększenie 

cmentarza 
Odnowa obiektów 

użyteczności publicznej 

Charsznica - - OSP 

Chodów tak istnieje z rezerwą - 

Ciszowice tak - - 

Dąbrowiec - - - 

Jelcza tak - - 

Marcinkowice - - OSP 

Miechów Charsznica tak tak - 

Podlesice - - - 

Pogwizdów - - - 

Swojczany tak - - 

Szarkówka tak - - 

Tczyca tak istnieje z rezerwą zalew wodny 

Uniejów Kolonia tak - - 

Uniejów Parcela - - boisko sportowe 

Uniejów Rędziny tak - - 

Wierzbie tak - - 

Witowice tak - - 

Chodowiec - - - 

   Źródło: opracowanie własne. 
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 W Charsznicy i Marcinkowicach odnowy wymagają budynki Ochotniczych Straży 

Pożarnych. W Tczycy poprawy wymaga zagospodarowanie terenów wokół zalewu wodnego, 

a w Uniejowie Parceli konieczna jest poprawa infrastruktury boiska sportowego.  

W większości miejscowości (11 obrębów) widoczna jest potrzeba budowy lub rozbudowy 

chodników dla pieszych wzdłuż dróg o największym natężeniu ruchu. W Miechowie 

Charsznicy zauważono konieczność powiększenia cmentarza.  
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7. Wnioski 

 

Przeprowadzona inwentaryzacja terenowa oraz zebrane dane ewidencyjne 

i opracowania studialne, dotyczące w szczególności rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

pozwoliły przeanalizować stan gminy Charsznica i wysnuć następujące wnioski: 

 

1. Rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz poprawa warunków życia mieszkańców 

gminy Charsznica nastąpi poprzez realizację zapisów programu prac urządzeniowo-

rolnych.   

2. Proces restrukturyzacji wsi powinien przebiegać z poszanowaniem walorów przyrodniczo-

środowiskowych gminy.  

3. Poprawę stosunków wodnych w glebie oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego 

należy realizować poprzez ułatwienie spływu wód powodziowych (udrożnienie koryt 

rzecznych), budowę nowych oraz stałą konserwację i modernizację istniejących rowów  

i przepustów. 

4. Realizacja potrzeb z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci dróg transportu rolnego 

pozytywnie wpłynie na poprawę warunków gospodarowania w rolnictwie zwiększając 

efektywność prowadzenia gospodarstwa rolnego.  

5. Niska lesistość gminy może zostać poprawiona poprzez zalesianie kolejnych terenów 

styku z lasami, marginalnych dla produkcji rolnej. Zalesianie powinno odbywać się  

w obrębie zaproponowanej granicy rolno - leśnej, należy jednak unikać zalesień obszarów 

przyrodniczo cennych (murawy kserotermiczne, obszary podmokłe i torfowiska).  

6. Wprowadzenie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i towarzyszących rowom i ciekom 

przyczyni się do poprawy warunków klimatycznych, wzbogaci florę i faunę gminy,           

a także  niebagatelnie podniesie estetykę krajobrazu. 

7. Przeprowadzenie prac scaleniowo – wymiennych w wytypowanych wsiach umożliwi 

likwidacje nieprawidłowości w rolniczej przestrzeni produkcyjnej, polepszenie warunków 

gospodarowania w rolnictwie oraz poprawę warunków życia i pracy mieszkańców wsi.  

8. Istnieje konieczność propagowania wśród rolników idei kompleksowego urządzania 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz scaleń gruntów, jako głównego narzędzia rozwoju 

obszarów wiejskich. Sugeruje się organizację spotkań informacyjnych odnośnie tej 

tematyki.  

9. Istnieje konieczność propagowania rolnictwa ekologicznego, podniesienia standardów 

życia w gminie.  
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10.  Ciągłe unowocześnianie infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaplecza 

agroturystycznego podniesie konkurencyjność i atrakcyjność gminy, zapobiegając 

jednocześnie odpływowi ludności wiejskiej do miast.  

11.  Istnieje potrzeba aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych.  
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Spis tabel 

 

Tab. 1. Podział administracyjny. 

Tab. 2. Klasy bonitacyjne gruntów ornych.  

Tab. 3. Klasy bonitacyjne użytków zielonych.  

Tab. 4. Wody powierzchniowe. 

Tab. 5. Grunty leśne. 

Tab.6. Charakterystyka demograficzna gminy Charsznica.  

Tab.7.Gęstość zaludnienia w gminie Charsznica. 

Tab. 8. Władanie gruntami. 

Tab.9. Grunty dzierżawione. 

Tab.10. Gospodarstwa wg grup obszarowych. 

Tab.11. Gospodarstwa wg przedziałów ilościowych działek. 

Tab.12. Rozdrobnienie działek należących do osób fizycznych. 

Tab.13. Rozdrobnienie gospodarstw rolnych.  

Tab.14. Struktura użytków gruntowych na podstawie EGiB. 

Tab. 15. Struktura użytków rolnych w gminie Charsznica. 

Tab. 16. Porównanie wyników inwentaryzacji terenowej z danymi z ewidencji gruntów.  

Tab. 17. Grunty wyłączone z użytkowania rolnego. 

Tab.18. Infrastruktura drogowa – wyniki inwentaryzacji terenowej. 

Tab. 19. Podatność gleby na zmywanie. 

Tab. 20. Spadki terenu. 

Tab. 21. Stopnie nasilenia erozji. 

Tab. 22. Działki bez dojazdu będące własnością osób fizycznych. 

Tab. 23. Struktura zasiewów.  

Tab.24. Pogłowie zwierząt. 

Tab.25. Kompleksy leśne. 

Tab.26. Zalesienia w latach 1998-2008.  

Tab.27. Grunty zmeliorowane.  

Tab.28. Stan sieci rowów melioracyjnych i cieków. 

Tab.29. Potrzeby w zakresie modernizacji istniejących dróg.  

Tab.30. Potrzeby w zakresie odnowy wsi. 
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Spis rycin  

Ryc. 1. Gmina Charsznica – podział administracyjny. 

Ryc. 2. Gmina Charsznica - gęstość zaludnienia. 

Ryc. 3. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Chodów o największej ilości działek, 

(liczba działek ≥ 7). 

Ryc. 4. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Chodów o największej powierzchni, 

(powierzchnia gospodarstwa ≥ 7 ha). 

Ryc. 5. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Jelcza o największej ilości działek, 

(liczba działek ≥ 10). 

Ryc. 6. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Jelcza o największej powierzchni, 

(powierzchnia gospodarstwa ≥ 5 ha). 

Ryc. 7. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Marcinkowice o największej ilości 

działek, (liczba działek ≥ 12). 

Ryc. 8. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Marcinkowice o największej 

powierzchni, (powierzchnia gospodarstwa ≥ 5 ha). 

Ryc. 9. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Pogwizdów o największej ilości działek, 

(liczba działek ≥ 6). 

Ryc. 10. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Pogwizdów o największej 

powierzchni, (powierzchnia gospodarstwa ≥ 5 ha). 

Ryc. 11. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Swojczany o największej ilości 

działek, (liczba działek ≥ 6). 

Ryc. 12. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Swojczany o największej powierzchni, 

(powierzchnia gospodarstwa ≥ 5 ha). 

Ryc. 13. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Tczyca o największej ilości działek, 

(liczba działek ≥ 7). 

Ryc. 14. Przestrzenne rozmieszczenie gruntów gospodarstw wsi Tczyca o największej powierzchni, 

(powierzchnia gospodarstwa ≥ 5 ha). 

Ryc. 15. Struktura użytkowania gruntów na podstawie EGiB. 

Ryc.16. Gmina Charsznica - gęstość sieci drogowej o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej. 

Ryc.17. Jelcza – podatność gleby na zmywanie. 

Ryc. 18. Jelcza – zróżnicowanie spadków. 

Ryc.19. Jelcza – zagrożenie erozja wodna aktualną. 

Ryc.20. Jelcza – wystąpienie zjawisk erozji gleb wiosną 2013 r. 

Ryc.21. Działki bez dostępu do drogi publicznej w gminie Charsznica. 

Ryc. 22. Potrzeby w zakresie modernizacji dróg. 
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Spis fotografii  

Wszystkie fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu, zostały wykonane podczas 

inwentaryzacji terenowej.  

 

Fot.1. Chodów – wychodnie margla – górna kreda. 

Fot. 2. Jelcza – widok na rozległą wierzchowinę. 

Fot. 3. Jelcza – zamulanie upraw u podnóża stoku. 

Fot. 4. Jelcza - spłukiwanie po intensywnym opadzie w dniu 21.05.2013 r.  

Fot. 5. Uniejów-Kolonia – odsłonięty na znacznej powierzchni poziom brunatnienia będący 

świadectwem intensywnej erozji gleby. 

Fot. 6. Jelcza - regulowane koryto Uniejówki. W bezpośrednim sąsiedztwie koryta widoczna świeża 

akumulacja pylastych aluwiów. 

Fot. 7. Witowice - świeży osad po powodzi w dnie doliny Szreniawy – czerwiec 2013. 

Fot.8. Chodów, czerwiec 2013 – ślady zalania dna doliny, oraz epizodycznego koryta powodziowego, 

po prawej, rów odwadniający, który nie pełnił funkcji odprowadzania wody. 

Fot. 9. Drzewostan grabowy w Uniejowie Rędzinach. 

Fot. 10. Chodów – strome, marglowe zbocze doliny – obszar ochrony siedlisk Natura 2000 – PLH 

120075. 

Fot. 11. Nieużytkowane torfowe łąki w Marcinkowicach z naturalna sukcesją wierzby. 

Fot. 12. Holweg drogowy. 

Fot.13. Depozycja materiału glebowego w dnie doliny. 

Fot.14. Pole żłobków deszczowych na stoku. 

Fot.15. Epizodyczne koryto powodziowe. 

Fot.16. Sieć żłobków deszczowych rozcinająca uprawę okopowych. 

Fot.17. Charsznica - uprawa kapusty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


