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Wyniki inwentaryzacji

20 punktów widokowych

Punkty z najwyższą oceną: Wielka Góra (8), 
Skałki (14), Kamień – ścieżka dydaktyczna 
(17), Rusocice (Podskale) 2 (19)

5 ciągów widokowych

Ciągi z najwyższą oceną: Droga Przeginia 
Duchowna – Nowa Wieś Szlachecka (2), 
Droga Przeginia Duchowna – Kamień (5), 
Droga Grojec  – Zalas (3)



Zagrożenia dla krajobrazu Rudniańskiego Parku Krajobrazowego:

1. Zaśmiecanie.
2. Obniżenie walorów wizualnych miejscowości i przysiółków.
3. Wprowadzanie do krajobrazu elementów dysharmonijnych.

4. Zniekształcenie układu komunikacyjnego.
5. Zmiana dotychczasowych funkcji terenów rolnych.

6. Zarastanie przedpola widokowego.
7. Ograniczenie zakresu panoramy.

8. Obiekty dysharmonizujące krajobraz.
9. Zabudowa terenów przedpola widokowego.

10. Zabudowa terenów otwartych tworzących element panoramy.



Działania ochronne
Lp. Działanie Sposób realizacji Podmiot odpowiedzialny 

za wykonanie

1 Zachowanie istniejącej 

powierzchni obszarów 

leśnych.

Udostępnienie obszarów leśnych w formach nie pociągających za 

sobą trwałej zmiany w sposobie użytkowania gruntów leśnych.

Nadleśnictwo Krzeszowice, 

prywatni właściciele

Zachowanie naturalnie urozmaiconego przebiegu linii brzegowej lasu.

2 Kształtowanie krajobrazu 

leśnego w ramach 

wielofunkcyjnej 

gospodarki leśnej.

Działania zgodne z zasadami zawartymi w planach urządzenia lasu. Nadleśnictwo Krzeszowice, 

samorządy lokalne

Eksponowanie obiektów przyrody nieożywionej. ZPKWM w porozumieniu z 

RDOŚ

Edukacja z zakresu właściwego gospodarowania odpadami. Nadleśnictwo Krzeszowice, 

samorządy, ZPKWM

3 Zachowanie istniejącej 

struktury użytkowania 

gruntów.

Ograniczenie zmian w przezn. na cele budowlane gruntów rolnych 

leżących poza bezp. sąsiedztwem istniejących skupisk zabudowy.

Samorządy lokalne

Możliwość rozwoju zabudowy na terenach przeznaczonych pod 

zainwestowanie w MPZP na przedpolach punktów, ciągów 

widokowych, pod warunkiem uwzględnienia regulacji dotyczących 

parametrów budynków i nawiązania do miejscowej tradycji 

budowlanej.



Lp. Działanie Sposób realizacji Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie

4 Zachowanie i 

kształtowanie 

harmonijnego krajobrazu 

osadniczego na terenach 

otwartych.

Zapewnienie odpowiednich proporcji elementów pochodzenia 

naturalnego i antropogenicznego.

Samorządy lokalne, 

właściciele, inwestorzy

Opracowanie i promowanie katalogów zawierających rozwiązania 

architektoniczne nawiązujące do miejscowej tradycji budowlanej.

Promowanie przyjaznych dla krajobrazu form, materiałów 

i kolorystyki stosowanej przy rozbudowach i przebudowach 

budynków.

Wprowadzanie zieleni towarzyszącej zabudowie w formie 

zapewniającej harmonijne powiązanie z krajobrazem.

Tworzenie stref buforowych, złożonych z terenów otwartych na 

granicy obszarów przeznaczonych do zabudowy z obszarami 

kompleksów leśnych.

Wykorzystanie roślinności maskującej.

Utworzenie planu rekultywacji terenów nieczynnych 

kamieniołomów.



Lp. Działanie Sposób realizacji Podmiot 
odpowiedzialny za 

wykonanie

5 Zminimalizowanie 

negatywnych skutków 

rozwoju infrastruktury 

przesyłowej 

i komunikacyjnej.

Lokalizowanie obiektów tworzących negatywne dominanty 

krajobrazowe poza granicami Parku.

Samorządy lokalne, 

inwestorzy

Dla obiektów infrastruktury komunalnej i przesyłowej powstających 

na terenie Parku poszukiwanie lokalizacji umożliwiającej 

wkomponowanie obiektów w krajobraz.

Stopniowe zastępowanie napowietrznych linii energetycznych 

niskiego napięcia kablowymi liniami podziemnymi.

Projektowanie nowych dróg dojazdowych i sięgaczy umożliwiające 

ich wkomponowanie w krajobraz.

Wprowadzenie zieleni maskującej wokół obiektów infrastruktury 

usługowej komunikacyjnej.

Samorząd, 

właściciele/dzierżawcy 

obiektu

6 Rozwój infr. turystycznej, 

rekreacyjnej i sportowej 

z zach. walorów 

krajobrazowych otoczenia.

Budowa obiektów i urządzeń służących celom sportowym, 

rekreacyjnym i wypoczynkowym z wykorzystaniem form, 

materiałów i kolorystyki umożliwiających wkomponowanie w 

otaczający krajobraz.

Inwestorzy, samorządy 

lokalne



Lp. Działanie Sposób realizacji Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie

7 Planowy i uporządkowany 

rozwój sieci osadniczej.

Kształtowanie odpowiedzialnej polityki przestrzennej gmin. Samorządy lokalne

Zachowanie czytelnego układu przestrzennego miejscowości 

poprzez lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej przede 

wszystkim w obrębie zabudowy już istniejącej.

Wykonanie studiów krajobrazowych wskazujących możliwości 

dalszego rozwoju zabudowy w zgodzie z zasadami harmonii i 

ładu przestrzennego.

8 Kształtowanie walorów 

wizualnych wnętrz 

krajobrazowych, miejscowości 

i przysiółków.

Promowanie wzorców architektury nawiązujących do tradycji 

lokalnej.

Samorządy lokalne

Podtrzymywanie tradycji utrzymywania zieleni przydomowej. 

Zachęcanie do stosowania gatunków rodzimych.

Samorządy lokalne, 

właściciele prywatni

Dbałość o utrzymanie i podnoszenie walorów wizualnych 

przestrzeni publicznej.

Samorządy lokalne, 

mieszkańcy



Lp. Działanie Sposób realizacji Podmiot odpowiedzialny 
za wykonanie

Kształtowanie walorów wizualnych 

wnętrz krajobrazowych, 

miejscowości i przysiółków.

Zachęcanie mieszkańców do kultywowania lokalnych 

tradycji i dbałości o miejscowe dziedzictwo w celu 

zapewnienia ciągłości tradycyjnego krajobrazu 

kulturowego miejscowości.

Samorządy lokalne

Wprowadzenie zasad umożliwiających większą kontrolę 

nad lokalizacją oraz formą szyldów reklamowych.

Samorządy lokalne, 

właściciele prywatni, 

inwestorzy

9 Utrzymanie właściwej ekspozycji 

krajobrazowej obiektów 

dziedzictwa kulturowego.

Bieżąca opieka, zgodna z zaleceniami konserwatorskimi 

oraz zapisami mpzp. Wzmacnianie ekspozycji cennych 

obiektów kulturowych poprzez ich odsłanianie 

i porządkowanie otoczenia.

Samorządy lokalne, 

właściciele prywatni

10 Kształtowanie harmonijnych 

panoram z punktów i ciągów 

widokowych.















Działania w zakresie podniesienia jakości udostępniania walorów krajobrazowych:

● zagospodarowanie punktu widokowego na Wielkiej Górze oraz punktu widokowego nr 14 Skałki



● udostępnienie punktu widokowego w Brodłach;

● udostępnienie punktu widokowego w Podłężu;



● ograniczenie ekspansywnej roślinności tarninowej na pd. stoku Wzgórza Kajasówka;

● oczyszczenie platformy widokowej zlokalizowanej przy punkcie widokowym w Kamieniu;

● utworzenie dwóch pieszo-rowerowych szlaków widokowych w południowej części Parku, o przebiegu:





Dziękuję za uwagę
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