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1. OPIS LOKALIZACJI 

Staw jest zlokalizowany na działce 2113/5 pomiędzy ulica Olkuską a Fabryczną w Sławkowie 

około 20m od koryta rzeki Białej Przemszy. Z rzeka jest połączony jedynie ujściem potoku 

Komora II. Staw ma zasilanie  który bierze początek z wywierzyska i nie posiada naturalnego 

przepływu wody z rzeki Białej Przemszy a jedynie zasila ja woda wypływającą ze źródeł 

Od strony północnej staw jest ograniczony zwartym trzcinowiskiem ciągnącym się az do 

mostu drogowego drogi DK94. Od południa ogranicza go ul. Olkuska a od wschodu ul. 

Fabryczna. Od Zachodu ciągnie się polna droga łączaca się z ul. Olkuską. 

2. ZAŁOŻENIA W MIEJSCOWYM PLANIE.  

Teren stawu oraz bezpośrednie okolice  wg. miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sławków uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sławkowie nr 

L/339/06 z 3 lutego 2006r. jest oznaczony jako teren 1.ZN-2.1 – teren proponowanego 

zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Doliny  Białej Przemszy” oraz  proponowany użytek 

ekologiczny Śródmieście „Żródliska” . Od momentu uchwalenie miejscowego planu nie doszło 

do usankcjonowania prawnego ww. form ochrony przyrody (w postaci uchwały rady gminy w 

sprawie ustanowienia wymienionych wyżej formy ochrony przyrody) i pozostają one jedynie 

zapisami w planie miejscowym. 

Na terenie tym wg. m.p.z.p obowiązują więc obecnie ustalenia ogólne związane z pośrednia 

ochrona przyrody oraz krajobrazu. Na terenach chronionych w bezpośrednim otoczeniu wód 

zakazuje się zabudowy, eksploatacji mas ziemnych i przekształceń naturalnych powierzchni 

ziemi poprzez usuwanie gleby lub nakładanie warstw gruntów obcych (utwardzanie), trwałego 

ogradzania działek, składowania wszelkich materiałów i urządzania parkingów. W sytuacjach 

szczególnych, kiedy alternatywne rozwiązania techniczne nie byłyby możliwe, dopuszcza się 

prowadzenie sieci technicznego uzbrojenia terenu. Dopuszcza się także rolnicze –sezonowe 

wykorzystywanie gruntów w sposób naturalny, nie zagrażający jakości wód gruntowych i 

powierzchniowych. 

Zakazuje się sposobów użytkowania gruntów dla działalności rolniczej i rekreacyjnej które 

mogłyby naruszać stan naturalnego środowiska roślinnego i zwierzęcego, w szczególności 

gatunków chronionych prawem.  

Niezbędne działania melioracyjne mogą być prowadzone wyłącznie przy zachowaniu 

naturalnej linii brzegowej cieków i oczek wodnych oraz zastosowaniu naturalnych metod ich 

obudowy. Odstępstwa w tym zakresie dopuszcza się w granicach terenów przeznaczonych 

pod zabudowę. W przypadku samowolnego przekształcenia naturalnego koryta nakazuje się 

jego restytucję.  
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Zakazuje się budowy wszelkich ogrodzeń terenów brzegowych w pasie o szerokości 

zastrzeżonej w przepisach odrębnych lecz nie mniejszej niż 3,0 m od krawędzi skarpy nad linią 

brzegową oraz pełnych ogrodzeń sytuowanych w poprzek doliny rzeki lub cieku wodnego. 

Dopuszcza się małą retencję wód płynących, dla celów rekreacyjnych i hodowli ryb, z 

wyłączeniem budowy progów wodnych na głównym nurcie rzeki Przemszy (za wyjątkiem 

planowanego zalewu w obrębie śródmieścia). Rozwiązania retencji winny w pełni uwzględniać  

wymagania ochrony walorów krajobrazowych w obszarze lokalizacji. 

Odcinek rzeki Przemszy, pomiędzy ul. Olkuską i torami trakcyjnymi PKP, wraz z przyległymi 

terenami zagrożonymi zalewami, rezerwuje się wyłącznie dla celów rekreacyjnych. 

W przypadku ochrony krajobrazowej zapis miejscowego planu wskazuje m. in na konserwację 

naturalnego krajobrazu, związanego przestrzennie z historycznym założeniem urbanistycznym 

(np. szkarpy nadrzeczne), eliminację elementów dysharmonizujących, rekultywację 

zniszczonych fragmentów krajobrazu oraz wprowadzanie nowych elementów podnoszących 

estetyczne wartości tych terenów i podkreślających ich związek przestrzenny z historycznym 

założeniem urbanistycznym a także zwiększenie na obszarze strefy ogólnospołecznych funkcji 

/głównie rekreacyjnych/ przy należytym zabezpieczeniu zabytkowych wartości kompozycyjnych. 

Należy mieć na względzie, iż uchwała nr XVII/180/11 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 29 

grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planu w pewien sposób doprecyzowuje  powyższe  

ustalenia dotyczące ochrony ogólnej m.in. w zakresie  terenów wód powierzchniowych i 

otwartych dla których ustala się 

1) możliwość wykorzystania na cele sportowo-rekreacyjne odcinków rzeki Przemszy 

obejmujących tereny 1-11.WS i 1-14.3WS z dopuszczeniem realizacji przystani 

kajakowych i innych obiektów budowlanych, związanych z obsługą funkcji sportowo-

rekreacyjnej; 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci technicznego uzbrojenia terenu przez tereny wód 

powierzchniowych i otwartych; 

3) niezbędne działania melioracyjne, za wyjątkiem terenów przeznaczonych pod 

zabudowę, mogą być prowadzone wyłącznie przy zachowaniu naturalnej linii 

brzegowej cieków i oczek wodnych oraz zastosowaniu naturalnych metod ich 

obudowy; 

4) zakazuje się budowy ogrodzeń nieruchomości przyległych do powierzchniowych 

wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu; 

5) dopuszcza się małą retencję wód płynących dla celów rekreacyjnych i hodowli ryb. 

Ponadto dla uchwała  wyznacza tereny wód otwartych i zieleni towarzyszącej, oznaczone na 
rysunku zmiany planu symbolami: 1-5.ZW, 1-6.ZW, 1-7.ZW, 1-8.ZW, 1-9.ZW, 1-10.ZW, 1-
11.ZW, 1-12.ZW, 1-14.ZW, 1-15.ZW, 1-19.ZW, 1-22.ZW, 1-23.ZW , dla których ustala się:  
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1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe z zielenią nadbrzeżną;  

2) przeznaczenie dopuszczalne :  

a) obiekty małej architektury,  

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  

c) obiekty przeciwpowodziowe 

3) zasady zagospodarowania terenów wód otwartych i zieleni towarzyszącej:  

a) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,  

b) dopuszcza się wykorzystywanie terenów dla celów turystyki i rekreacji, na 
warunkach gwarantujących pełną ochronę walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych,  

c) maksymalna wysokość małej architektury: 3m. 

3. LOKALIZACJA MAPOWA TERENU: 
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4. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE 

 

Samo położenie terenu w pobliżu koryta rzeki Białej Przemszy oraz źródlisk wskazuje na jego 
bogate walory przyrodnicze. Opisywany obszar to nie tylko ekosystemy związane z wodami 
ale również okalające je zadrzewienia oraz zakrzaczenia jak również pas trzcinowisk (od strony 
północnej przy DK 94). Już samo sąsiedztwo terenu w pobliżu rzeki stanowi o jego sporych 
wartościach przyrodniczych. Ze względu na warunki wodne teren nie tylko jest atrakcyjny dla 
organizmów ściśle  związanych z ekosystemami wodnymi (ryby, płazy) ale również ptaków 
oraz ssaków dla których stanowi obszar ważny ze względu na żerowisko a dla ptaków miejsce 
rozrodu.  

Uwarunkowanie florystyczne terenu to w większości roślinność związana z wodami a także 
flora  antropogeniczna i ruderalna. Teren sąsiadujący ze stawem porastają drzewa i krzewy 
(głównie olsza, brzoza, topola oraz wierzba) w dużym stopniu jest on tez zarośnięty przez 
jeżyny oraz nawłoć kanadyjską. Nie stwierdzono istotnych z punktu widzenia rzadkiej flory 
okazów roślin. Najciekawszy pod względem florystycznym jest pas szuwarów z trzciną, 
tatarakiem, skrzypem,  kosaćcem a także z rzadka jeżogłówką oraz podmokłe łąki 
przechodzące w trzcinowiska znajdujące się po północnej stronie stawu, które stanowią 
powierzchnię około 0.7 ha (trzcinowiska) i około 0.3 ha podmokłe łąki i turzycowiska. Z uwagi 
na liczna awifaunę (kaczki, perkozy, zimorodki, jaskółki brzegówki, łabędzie, trzciniaki, remizy 
oraz inne ptaki wykorzystujące tereny związane z ekosystemami wodno – błotnymi) 
trzcinowiska są ważnym elementem przyrodniczym opisywanego terenu i nie powinny ulec 
przekształceniom. 

Od strony południowej oraz zachodniej (po przeciwnej stronie pasa trzcinowisk) pod 
względem przyrodniczym teren jest już mniej atrakcyjny niemniej stanowi ważny bufor 
oddzielający staw od pobliskiej drogi (ul Olkuska). Stanowi tez naturalny korytarz ekologiczny 
łączący staw z korytem Białej Przemszy. Teren ten jednak z uwagi na bliższe sąsiedztwo 
zabudowy (Komora) a także sąsiadujące ulice nie  stanowi już takich walorów przyrodniczych 
jak opisywane wcześniej trzcinowiska, niemniej jego zagospodarowanie musi być 
poprzedzone analiza uwarunkowań przyrodniczych w kontekście całości terenu. 

Szczególnie ważne dla tego miejsca jest naturalne połączenie stawu z dolina rzeki Białej 
Przemszy, które umożliwia odpływ wód stawu (zasilanych przez źródło) do Białej Przemszy 
oraz stanowi istotny z kanał tarłowy z punktu widzenia ryb żyjących w głównym korycie rzeki 
(głównie pstrąg potokowy).  

Staw oraz tereny przyległe są również bardzo ważnym siedliskiem herpetofauny licznie 
wykorzystywanym przez płazy jako miejsce żerowania, zimowisko a także miejsce rozrodu. 

 

5. MOŻLIWE WYKORZYSTANIE TERENU 

 

Z uwagi na zapisy  ujęte w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego 
zagospodarowanie ww terenu ogranicza się do rekreacyjno-turystycznego wykorzystania 
działki bez możliwości zmiany jej zagospodarowania, zabudowy i innych inwestycji 
budowlanych ingerujących w struktury gruntu.   Jakkolwiek nie ustanowiono prawem żadnych 



str. 6 

 

form ochrony przyrody to plan miejscowy określa działania ograniczone dla tego terenu tak, 
aby zagwarantować ciągłość funkcjonowania korytarzy ekologicznych a także zachować teren 
w stanie niepogorszonym przyrodniczo. Z punktu widzenia przyrodniczego zapisy planu w 
wystarczający sposób chronią teren jednocześnie dając możliwość jego zagospodarowania 
turystycznego i rekreacyjnego w zgodzie z potrzebami ochrony środowiska przyrodniczego. 
Należy nadmienić, iż nawet ustanowienie terenu prawną  formą ochrony przyrody nie 
ogranicza w istotny sposób możliwości jego zagospodarowania w zgodzie z przyrodą, gdyż 
takie formy jak zespoły przyrodniczo – krajobrazowe czy użytki ekologicznie nie wykluczają 
możliwości zrównoważonego rozwoju na tym terenie  opisanych w miejscowym planie. 

Jedną  z możliwych funkcji terenu mogłoby być  udostepnienie stawu oraz okolicy koryta rzeki 
dla szeroko rozumianej turystyki i rekreacji wraz z ewentualnym chowem ryb oraz 
posadowieniem kładek lub stanowisk wędkarskich (od strony południowej i południowo - 
zachodniej) nie związanych trwale z gruntem. 

 

6. UWARUNKOWANIA KONIECZNE DO ZACHOWANIA PRZYRODY W STANIE 
NIEPOGORSZONYM PRZY ZRÓWNOWAŻONYM  ZAGOSPODAROWANIU 
TERENU 

 

Z uwagi na ważny aspekt siedlisk przyrodniczych w szczególności wodnych, zagospodarowaniu 
mógłby podlegać jedynie fragment stawu oraz brzegów os strony ul. Olkuskiej oraz częściowo 
polnej drogi pomiędzy stawem a korytem rzeki (w sposób umożliwiający zachowanie ciągłości 
korytarza ekologicznego staw-rzeka). Ewentualnie zagospodarowanie brzegów stawu, w 
sposób umożliwiający dojście do lustra wody wymagałoby posadowienia konstrukcji nie 
związanych trwale z gruntem (drewniana kładka, stanowisko wędkarskie itp.) w taki sposób 
aby nie blokować możliwości swobodnego przemieszczanie się płazów w okresach rozrodu.  
W przypadku kładki lub pomostu obiekt ten musiałby na całej swej długości posiadać prześwit 
około 20-30 cm umożliwiający swobodną migrację  płazów. Z podobnych względów nie można 
by tez dopuścić, aby teren ten został ogrodzony w sposób uniemożliwiający migracje małych i 
średnich zwierząt.  Ewentualne ogrodzenie musiałoby mieć zachowany prześwit przy gruncie 
około 20cm. 

Istotnym z punktu widzenia przyrodniczego w kontekście ewentualnego zagospodarowania 
terenu działki jest bezwzględne pozostawianie trzcinowisk oraz łąk od strony północnej i 
częściowo północno wschodniej a także w miarę możliwości ograniczenie ingerencji w tereny 
przylegające do stawu w sposób powodujący nadmierną wycinkę drzew, odkrzaczanie i 
zabudowę linii brzegowej, która może ograniczać zwierzętom lądowym dostęp do wody.  Z 
punktu widzenia organizmów wodnych oraz stosunków wodnych na terenie ważne jest 
pozostawienie w stanie nienaruszonym połączenia z korytem Białej Przemszy tak aby 
umożliwić swobodna migrację ryb i innych organizmów żywych. Ewentualne piętrzenie wody 
mogło by być dopuszczalne nie więcej niż 10 – 15cm od aktualnego lustra wody, tak aby woda 
nie ograniczyła biologicznie czynnego obszaru szuwarów. 

Dla ochrony awifauny, wszystkie prace związane z koszeniem trzcinowisk, wycinka drzew i 
odkrzaczanie, należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków tj. od 16 października do 
końca lutego. Przy wycince drzew zaleca się dokonanie kompensacji przyrodniczej polegającej 
na zamontowaniu budek dla ptaków (o małych średnicach otworów) w ilości 3 budki / jedno 
wycięte drzewo. 
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W przypadku wykaszania trzcinowisk należy to przeprowadzać najwcześniej w sierpniu, po 
skończonych lęgach ptaków wykorzystujących pas szuwarów przy czym zaleca się w miarę 
możliwości pozostawienie fragmentów trzcinowisk od strony południowo zachodniej oraz 
całości szuwarów od strony północnej i północno – wschodniej. 

Odnośnie ewentualnego  wykorzystania stawu na cele gospodarki rybackiej, obsadę ryb należy 
dobrać w ten sposób aby nie spowodować nadmiernego zagęszczenia spowodowanego 
zarówno produktami przemiany materii ryb jak i zalegającym niewykorzystanym pokarmem, 
którego nadmiar może spowodować eutrofizację wód. Obecnie z uwagi na fakt, iż staw 
zasilany jest ze źródeł należy przypuszczać, że woda ta jest uboga w związki organiczne. 
Stosunkowo niewielki  wypływ wody (około 50l/s) nie pozwala też na efektywne oczyszczenie 
wody przy zbyt intensywnej obsadzie ryb (hodowla nastawiona na dużą produkcję) lub przy 
gatunkach, których sposób żerowania jest związany z naruszaniem warstwy dennej zbiornika 
powodując jego eutrofizację (niezalecane gatunki: karp, leszcz, lin, karaś ; zalecane gatunki: 
pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, wzdręga, jaź oraz inne  niewielkie drapieżniki).  

 

7. ZALECENIA DOTYCZĄCE MONITORINGU PRZYRODNICZEGO TERENU 

 

Dla zachowania środowiska w stanie niepogorszonym z jednoczesnym zagospodarowaniem 

terenu w dopuszczalnym zakresie należy okresowo (przynajmniej raz w roku - wiosną)  

przeprowadzić ocenę polegającą na identyfikacji potrzeb a także zagrożeń powodując 

ewentualne  dostosowywanie działań w taki sposób aby zapobiegać konfliktom 

przyrodniczym. W szczególności istotne jest zwrócenie uwagi na potrzeby  herpetofauny i 

awifauny w zakresie miejsc rozrodu i regularnego przebywania tak aby zidentyfikować i nie 

przekształcać najcenniejszych miejsc wykorzystywanych przez ptaki i płazy a także 

odpowiednio wcześnie reagować w przypadku ich ograniczenia. Z punktu widzenia oceny 

wyjściowego stanu jakościowego wody zalecane byłoby zbadanie składu fizykochemicznego 

wody przed ingerencją w teren aby zgromadzić dane do ewentualnego monitorowania jakości 

wody w przypadku późniejszych działań.  

 

 

Beata Kluczewska 
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