Zagospodarowanie: rola gmin w procesie
planistycznym. Uwarunkowania społeczne
i gospodarcze wraz z polityką przestrzenną
– metodyka.

Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania przestrzennego
Metodyka
W celu scharakteryzowania planowanego zagospodarowania
zebrane zostaną opracowania planistyczne i strategiczne dotyczące
terenów na których położony jest Park, w tym studia uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
Przeprowadzona
zostanie
analiza
zapisów
dotyczących
planowanego przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów
położonych w Parku, zasad ochrony i kształtowania środowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju infrastruktury technicznej
i komunikacji.
Sporządzone zostaną mapy zaplanowanego zagospodarowania
przestrzennego z ustaleniami wynikającymi ze SUiKZP i MPZP dla
obszarów położonych w Parku.

Uwarunkowania społeczne i gospodarcze
Metodyka
Charakterystyka uwarunkowań społecznych i gospodarczych
obejmie elementy, które mają wpływ na środowisko przyrodnicze
i kulturowe oraz krajobraz chronionego obszaru. Czynniki te znajdują
się na terenie Parku i w jego sąsiedztwie dlatego charakterystyka
zostanie sporządzona dla Parku i jego otoczenia. Dane będą
gromadzone na najniższym możliwym poziomie (miejscowości,
gminy).

Źródła danych
Główny Urząd Statystyczny
● informacje z Urzędów Gmin
● dokumenty o charakterze strategicznym i planistycznym wszystkich
gmin (m. in. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
Strategie rozwoju, Programy ochrony środowiska, Plany rozwoju
lokalnego)
● Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
● Krajowy Rejestr Sądowy
●

Plan opracowania
I. CHARAKTERYSTYKA I OCENA UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNYCH
I GOSPODARCZYCH OCHRONY W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE
DOTYCHCZAS PROWADZONEJ NA TERENIE PARKU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I POLITYKI PRZESTRZENNEJ ORAZ TURYSTYKI
I REKREACJI

1. Położenie Parku w strukturze administracyjnej
2. Struktura własnościowa gruntów
3. Struktura użytkowania gruntów
4. Uwarunkowania społeczne
4.1. Liczba ludności i migracje
4.2. Struktura ludności
4.3. Zatrudnienie i bezrobocie

5. Uwarunkowania gospodarcze
5.1. Infrastruktura techniczna
5.2. Podmioty gospodarcze
5.3. Rolnictwo
5.4. Leśnictwo
5.5. Turystyka
6. Podsumowanie i wnioski
7. Wykaz wykorzystanych materiałów
II. CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WPŁYWAJĄCYCH LUB MOGACYCH WPŁYWAĆ
NA ZASOBY, TWORY I SKŁADNIKI PRZYRODY, WALORY KRAJOBRAZOWE
ORAZ WARTOŚCI KULTUROWE CHRONIONE W PARKU KRAJOBRAZOWYM

Rola gmin w procesie planistycznym
Sporządzając plan ochrony Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego
zwracamy się do Państwa o materiały planistyczne i strategiczne
dotyczące gmin, na terenie których położony jest Park w celu jak
najpełniejszej
charakterystyki
i
oceny
zagospodarowania
przestrzennego, uwarunkowań społeczno – gospodarczych oraz
w celu rozpoznania i oceny zagrożeń, jakie mogą wystąpić w stosunku
do chronionych wartości w Parku.
Istotne dla Państwa będą sporządzane w kolejnym etapie prac
ustalenia planistyczne do SUiKZP oraz MPZP w stosunku do obszaru
Parku, a także wskazania do zmian w istniejących SUiKZP oraz
w MPZP w stosunku do obszarów Natura 2000.

