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1. Wykaz skrótów
POŚ – Prawo Ochrony Środowiska
WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego);
PFOŚiGW (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
RDOŚ (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska);
MRPO (Małopolski Regionalny Program Operacyjny).
JCWP – jednolite części wód powierzchniowych
JCWPd - jednolite części wód podziemnych
RLM – równoważna liczba mieszkańców (jednostka wykorzystywana do określania wielkości
oczyszczalni)
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2. Wstęp
Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 17 nakłada na organy wykonawcze gmin
obowiązek sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska, uwzględniając wymagania
zapisane w art. 14 ustawy odnoszące się do polityki ekologicznej państwa. Zgodnie
z powyższym, polityka ekologiczna państwa, a także programy niższego szczebla, powinny
na podstawie aktualnego stanu środowiska, określić zgodnie z art. 14 ust. 1 w/w ustawy:
•

cele ekologiczne,

•

priorytety ekologiczne,

•

poziomy celów długoterminowych,

•

rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

•

środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawnoekonomiczne i środki finansowe.

W związku z pracami nad zmianą treści ustawy Prawo Ochrony Środowiska
w latach 2013-2014 oraz faktem, iż w/w zmiany miały wprowadzić nowe ustalenia
w zakresie zasad sporządzania Programów Ochrony Środowiska, niniejszy program
opracowano po dniu wejścia w życie w/w zmian. Zmiany, o których mowa powyżej
zostały wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1101) i z dniem 5 września
2014 weszły w życie aktualizując tym samym Prawo Ochrony Środowiska. W związku
z powyższym, uchylone zostały dotychczasowe przepisy Prawa Ochrony Środowiska
określające zasady sporządzania i uchwalania polityki ekologicznej państwa (art. 15 i 16
POŚ).

Z uwagi na powyższe, zgodnie ze zmienioną treścią art. 17 POŚ organ

wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony
środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy
ochrony

środowiska,

uwzględniając

cele

zawarte

w

strategiach,

programach

i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1. tj. na podstawie
strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.: Dz.U. 2014 poz.
1649 z późn. zm.). Ponadto, programy gminne powinny zostać sporządzone dopiero po
uchwaleniu właściwego wojewódzkiego i powiatowego programu ochrony środowiska.
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Na gminę jest nałożony szeroki zakres obowiązków związanych z właściwym
zabezpieczeniem środowiska. W opinii autorów niniejszego programu niezmiernie istotnym
narzędziem do kształtowania środowiska w obrębie gminy są miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gminy Niepołomice na przestrzeni lat daje
się zaobserwować znaczny rozwój gminy. Tym samym Gmina staje przed wyzwaniem, jakim
jest myślenie o dalszym rozwoju gminy w kategoriach urbanistyki. Stale zwiększająca się
liczba mieszkańców gminy, a także systematyczny wzrost liczby Inwestorów pojawiających
się na terenie Gminy wymaga podjęcia odpowiednich kroków. Charakter gminy powinien być
kształtowany

na

wiele

lat

wprzód,

a

wprowadzanie

funkcjonalnych

rozwiązań

urbanistycznych pozwala na uniknięcie wielu późniejszych problemów związanych
z obszarem ochrony środowiska (problem niskiej emisji, problem nadmiernej emisji hałasu,
problem dostępności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej itd.). Tym samym stała praca
nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz budowa odpowiedniej
infrastruktury drogowej i technicznej pozwoli na harmonijny rozwój gminy z poszanowaniem
lokalnego środowiska.
Zgodnie z „Programem Ochrony Środowiska dla powiatu wielickiego” nadrzędnym
kryterium rozwiązań o charakterze strategicznym na wszystkich szczeblach zarządzania,
powinna być kontynuacja działań systemowych zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju. Jest to takie prowadzenie strategii, polityki i działań w poszczególnych sektorach
gospodarki i życia społecznego, które pozwala zachować zasoby i walory środowiska
przyrodniczego w stanie zapewniającym możliwości ciągłego korzystania z nich,
przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych
oraz naturalnej różnorodności biologicznej. Polityka środowiskowa umożliwia harmonizację
rozwoju społeczno-gospodarczego z ochroną walorów środowiska i powoduje konieczność
integrowania zagadnień

ochrony środowiska z polityką

sektorową

w pozostałych

dziedzinach gospodarki.
Opracowanie pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Niepołomice na
lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020” uwzględnia wytyczne dla sporządzania
gminnych programów ochrony środowiska w zakresie uwzględniania

głównych celów

ekologicznych w powiecie wielickim określonych w „Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017-2020”.
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3. Streszczenie
Gmina Niepołomice leży w powiecie wielickim, na terenie województwa
małopolskiego, tuż za południowo-wschodnimi granicami miasta Krakowa i zajmuje
powierzchnię 95,1 km2. Na tym obszarze mieszka około 23,5 tys. osób (tj. ok. 250 osób
na km2). Oprócz miasta Niepołomice w gminie znajduje się 12 innych miejscowości: Chobot,
Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Wola Batorska, Wola Zabierzowska,
Zabierzów Bocheński, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów.
Od

strony

północnej

terytorium

gminy

Niepołomice

ogranicza

Wisła.

Od wschodu gmina ta sąsiaduje z gminą Drwinia – granica przebiega wzdłuż zachodniego
skraju lasu Grobla, czyli północnej części Puszczy Niepołomickiej (między Wisłą i rzeką
Drwinką). Dalej granicę gminy Niepołomice wytyczono wzdłuż koryta Drwinki: biegnie ona
północnym skrajem głównej części Puszczy poprzez leśne ostępy jej zachodniego fragmentu
aż pod same Staniątki. Najdalej na południe wysunięte części gminy to wieś Suchoraba,
a także okolice Ochmanowa, skąd granice gminy poprowadzono na północ aż po koryto
Wisły, które osiągają wraz z potokiem Podłężanka, oddzielającym Niepołomice i wieś Grabie
(część gminy Wieliczka).
Teren Gminy Niepołomice stanowi zachodni fragment rozległego zapadliska
przedkarpackiego,

nazywanego

Kotliną

Sandomierską.

Teren

Gminy

położone

jest na płaskim terenie, jedynie nieznacznie wyniesionym ponad poziom koryta Wisły,
która stale zmieniała swoje koryto, tworząc liczne zakola, a nawet rozdzielając się na wiele
mniejszych koryt, pomiędzy którymi powstawały liczne wyspy. W wielu miejscach da się
dostrzec resztki starorzeczy wiślanych, w większości zarośniętych i pozbawionych wody.
Jednak kilka z nich, tworzących charakterystyczne łukowate, wydłużone jeziora, przetrwało
do dziś – najciekawsze i największe jest tzw. Wiślisko Kobyle w lesie Grobla koło Spiny
(to od niego nazwę wziął rezerwat chroniący te tereny).
Pośród równin doliny Wisły da się wypatrzeć kilka niewielkich, lecz wyraźnych
wyniosłości – na takim właśnie miejscu powstały Niepołomice. Krawędź terasy,
na której zbudowano zamek i miasto doskonale widać po wschodniej stronie dawnej
królewskiej rezydencji – to kilkumetrowa skarpa, wznosząca się ponad płaską i podmokłą
równiną, środkiem której płynie niewielka rzeka Drwinka. Jeszcze wyższą skarpę można
zobaczyć z Kopca Grunwaldzkiego – został on usypany na Wężowej Górze, której północne
stoki stromo opadają ku rozległym obszarom należącym do Niepołomickiej Strefy
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Inwestycyjnej. Jeszcze w połowie XVIII w. sięgała tu Puszcza Niepołomicka, zajmując tereny
między Niepołomicami a Staniątkami i Podłężem, a tym samym otaczając miasto
od południa i zachodu. Południowa część opisywanego obszaru obejmuje fragmenty
Podgórza Bocheńskiego. W części wschodniej, tam gdzie rozciąga się Puszcza Niepołomicka,
podgórze to ma charakter równinnego płaskowyżu, wyniesionego nieznacznie ponad doliny
Raby i Wisły. Krawędź tego płaskowyżu zaznacza się wyraźniej jedynie w kilku miejscach,
szczególnie
od

w

leśniczówki

okolicy

wzgórza

Przyborów.

Kobyla

Ciekawostką

Głowa

(212

tej

części

m

n.p.m.)

Podgórza

na

południe

Bocheńskiego

są porośnięte sosnowym borem wydmy. Powstały one z piasków, nanoszonych
w okresie ostatniego zlodowacenia przez wody spływające z topniejącego lądolodu.
Pomiędzy

wydmami,

w

zagłębieniach

terenu,

często

dostrzec

można

moczary

lub torfowiska. Liczne wydmy usytuowane są m.in. wzdłuż południowego skraju Puszczy
w okolicach Stanisławic i Damienic, kilka innych znajduje się w innych częściach kompleksu
leśnego.
Ku zachodowi teren Podgórza Bocheńskiego wyraźnie się podnosi i miejscami
przypomina rzeźbą sąsiednie, wyższe Pogórze Wielickie. Tu, w południowo-zachodniej
części gminy Niepołomice ciągną się pasma wzgórz – im dalej na południe, tym wyższych.
Pierwszym od północy, które wyraźnie odznacza się w krajobrazie, jest zalesione wzniesienie
Winnica (253 m n.p.m.) ponad drogą ze Staniątek do Gruszek i Targowiska. Najwyższe
pasmo wzgórz ciągnie się na południe od drogi krajowej nr 4 – tu, ponad Suchorabą znajduje
się też najwyższy punkt na terenie gminy (około 315 m n.p.m.). Dominujący nad okolicą
grzbiet znany jest z rozległych, pięknych widoków – przy dobrej widoczności da się stąd
dostrzec nie tylko Beskidy, ale i Tatry.
Najważniejszą

rzeką

w

okolicy

Niepołomic

jest

Wisła.

Najdłuższa

z polskich rzek wyżłobiła koryto w niektórych miejscach głębokie nawet na kilka metrów,
ze stromymi, urwistymi brzegami, rozciętymi głębokimi parowami bocznych dopływów.
Do Wisły wpadają liczne małe potoczki i rzeczki, spływające na południe ze wzgórz
Podgórza Bocheńskiego i Pogórza Wielickiego w zachodniej części gminy – jak np. potok
Podłężanka. Wschodnią część gminy oraz większą część obszaru Puszczy Niepołomickiej
odwadnia Drwinka i jej dopływy – ta niewielka rzeka o bardzo małym spadku powstaje
z połączenia kilku kanałów i cieków wodnych na tzw. Łąkach Niepołomickich między
Staniątkami, Podłężem i Niepołomicami, a uchodzi do Wisły w jej 133 kilometrze, około 1,2
kilometra powyżej ujścia Raby. Warto wiedzieć, że w Puszczy Niepołomickiej stosunki
wodne daleko odbiegają od naturalnych – zostały bardzo zmienione pracami melioracyjnymi,
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prowadzonymi już od połowy XIX w. Spowodowały one znaczne przesuszenie gruntów
i ograniczeniu terenów mokradeł.
Niepołomice są położone 25 kilometrów na południowy-wschód od centrum Krakowa.
Dojazd do Krakowa zajmuje w zależności od natężenia ruchu, około 30-40 minut.
Przez Niepołomice biegnie droga krajowa numer 75 Kraków-Krynica łącząca się z ciągnącą
także przez teren gminy drogą krajową numer 4, będącą częścią najdłuższej bezpośredniej
trasy europejskiej wschód-zachód oznaczonej symbolem E40. Przez teren gminy przebiega
również autostrada A4. Droga samochodem do Warszawy zabiera około 4,5 godzin,
do Katowic około 1,5 godziny, do Wrocławia około 3,5 godziny, a do Poznania
około 7 godzin. Wiedeń oddalony jest o 6,5 godziny drogi, Berlin o 7 godzin, do Monachium
podróż trwa 10 godzin.
Stan środowiska
Informacja dotycząca stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Niepołomice
w latach 2009 – 2013 została przedstawiona na podstawie informacji przekazanych przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Strefa małopolska (ze względu
na kryterium ochrony zdrowia) z uwagi na przekroczenie stężenia substancji B(a)P, PM10,
PM2,5 została zakwalifikowana do klasy C. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń
w/w zanieczyszczeń występują głównie w sezonie zimowym i ich przyczynami jest
oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz
oddziaływaniem emisji z zakładów przemysłowych na terenie gminy, jak też i adwekcją
zanieczyszczonych mas powietrza spoza terenu gminy.
Na terenie gminy położone są następujące uciążliwe liniowe źródła hałasu: autostrada
A4, droga krajowa nr 4, droga krajowa nr 94, droga krajowa nr 75, linia kolejowa Kraków –
Tarnów. Z uwagi na znaczny rozwój gminy następuje również istotne zwiększenie ruchu
pojazdów w obrębie centrum gminy, co również jest przyczyną okresowego zwiększenia
poziomu hałasu (w szczególności w godzinach porannego i popołudniowego szczytu
komunikacyjnego). Stwarza to znaczące zagrożenie dla jakości klimatu akustycznego.
Ponadto nakładające się miejscowo wpływy hałasu komunikacyjnego, przemysłowego
i komunalnego (działalność istniejących zakładów na terenie strefy przemysłowej oraz wielu
innych, drobnych punków usługowych np. myjni, warsztatów samochodowych, stacji obsługi
pojazdów, dyskontów spożywczych) wymagają prowadzenia monitoringu w tym zakresie
realizacji działań ograniczających emisję i rozprzestrzenianie się hałasu. Niezmiernie istotne
jest również prowadzenie w odpowiedni sposób planowania przestrzennego umożliwiającego
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wprowadzanie pomiędzy terenami mieszkaniowymi, a terenami, na których mogą
występować podwyższone poziomy hałasu stref izolacyjnych (jest to szczególnie istotne w
obrębie powstałych obszarów stref ekonomicznych, na terenie gminy).
W przypadku promieniowana elektromagnetycznego pomimo obowiązywania
w Polsce rygorystycznych przepisów w zakresie ochrony ludności przed promieniowaniem
elektromagnetycznym, w żadnym z mierzonych punktów na terenie województwa
małopolskiego, w latach 2009-2013 r. nie wykazano jakichkolwiek przekroczeń
dopuszczalnego

poziomu

promieniowania

pól

elektromagnetycznych

w środowisku – co więcej, wyniki kształtowały się znacznie poniżej dopuszczalnej normy.
Jakość wody podziemnej w punkcie pomiarowym Podłęże, gm. Niepołomice została
zakwalifikowana do V klasy jakości wody. Oznacza to wyraźne pogorszenie stanu jakości
wody w porównaniu do roku 2010, kiedy to stwierdzono III klasę jakości.
Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych określa się jako wypadkową
wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego oraz wyników klasyfikacji stanu
chemicznego jcw. W przypadku jcw na terenie gminy ich stan jest określany jako zły.
Na terenie gminy Niepołomice występują głównie złoża kruszyw naturalnych, piasku,
żwiru i pospółki związane z grubą pokrywą czwartorzędową doliny Wisły.
Niewielkie spadki terenu oraz dobre gleby (brunatne, czarnoziemy, pseudobielicowe)
głównie klasy II i IV decydują o dużym potencjale naturalnym w tym zakresie. Gleby klasy
II-IV zajmują ok. 85% powierzchni użytków rolnych (stan na koniec 2013 roku).
Wytwarzanie odpadów komunalnych i przemysłowych może wpływać na stan
środowiska naturalnego. Gospodarowanie odpadami na terenie gminy Niepołomice
realizowane było dotychczas w oparciu o sporządzone plany gospodarki odpadami, które
utraciły ważność. Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami na terenie gminy
znajdują się aktualnie w wojewódzkiej bazie danych o odpadach (wojewódzki system
odpadowy - WSO). Informacje o odpadach zamieszczane są również w publikacjach GUS.
Należy dodać, iż w związku z obowiązującymi nowymi uwarunkowaniami prawnymi (ustawa
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity:
Dz.U. 2016 poz. 250 ze zm.), zadania w przedmiocie gospodarki odpadami realizowane są
przez gminy od dnia 1 lipca 2013 i tym samym nastąpiły istotne zmiany w systemie
gospodarki odpadami.
Teren miasta i gminy Niepołomice otaczają obszary posiadające liczne walory
przyrodnicze. Do najważniejszych należy zaliczyć Puszczę Niepołomicką. Od kilku lat cała
Puszcza – wraz z lasami Grobla i Grobelczyk, a także łąkami w dolinie Drwinki między
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dwiema częściami Puszczy oraz pasem łąk między uroczyskiem Grobelczyk a lasem Grobla
należy do sieci obszarów Natura 2000 (PLB 120002 o powierzchni 11 762,43 ha). Ponadto
utworzono obszary „Lipówka” (obejmujący rezerwat o tej samej nazwie; PLH120010),
„Torfowisko Wielkie Błoto” (PLH 120080) oraz „Koło Grobli” – zajmujący 599,63 ha
w północno-zachodniej części lasu Grobla oraz cały las Koło (PLH 120008).
Prócz obszarów Natura 2000 na terenie Puszczy Niepołomickiej istnieje kilka
rezerwatów przyrody. W południowo-wschodniej części puszczy, koło Proszówki rozciąga
się na 12,66 ha rezerwat „Dębina” z zachowanym starodrzewiem dębowym. W okolic
Stanisławic obok asfaltowej drogi cały oddział leśny tworzy rezerwat „Długosz Królewski”
(24,14 ha), utworzony ze względu na licznie występujący tu rzadki gatunek paproci –
długosza królewskiego. Koło leśniczówki „Poszyna” wąski i wydłużony pas terenu zajmuje
„Gibiel” (29,79 ha), największy z puszczańskich rezerwatów, obejmujący fragmenty
pierwotnych lasów grądowych z wiązem i łęgów z bogatą i zróżnicowaną szatą roślinną
oraz stanowiący ostoję zwierząt, m.in. bociana czarnego i orlika krzykliwego. W lesie Grobla
jego najcenniejszy fragment chroni rezerwat „Lipówka” (25,73 ha; 200-letnie drzewostany
grądowe i łęgowe), a w północnej części zarastające wiślane starorzecze objęto ochroną jako
rezerwat „Wiślisko Kobyle” (6,67 ha). Również w lesie Koło powstał rezerwat „Koło” – tu
na 3,49 ha chroni się starodrzew grabowy ze sporym udziałem lipy drobnolistnej.
Najistotniejszy kompleks leśny na terenie gminy to kompleks lasów Nadleśnictwa
Niepołomice. Lasy Nadleśnictwa tworzą dwa zasadnicze kompleksy: liściasty, zajmujący
powierzchnię ok. 2 018 ha, położony wzdłuż Wisły oraz kompleks z przewagą siedlisk
borowych o powierzchni ok. 8 906 ha, położony na południe od rzeki Drwinki. W Puszczy
występują wszystkie lasotwórcze gatunki drzew. Dominuje sosna zwyczajna (51%), znaczący
udział mają również dąb i olsza (odpowiednio19% i 11%). Lokalizacja Puszczy na ciepłym
i żyznym fragmencie Podkarpacia oraz na kolejnych terasach pradoliny Wisły skutkuje
dużym bogactwem przyrodniczym i wielką różnorodnością siedlisk: od łęgów zalewanych
w trakcie wylewów na terasie dolnej, przez siedliska wilgotne i świeże, do zwydmionych
piasków terasy górnej.
Klimat okolic Niepołomic nie odbiega znacznie od tego, który panuje w innych
częściach

Kotliny

Sandomierskiej.

Charakteryzują

go

stosunkowo

łagodne

zimy – łagodniejsze niż na otaczających je terenach pogórzy karpackich czy wyżyn
małopolskich. Lata również są cieplejsze niż na wyżej położonych terenach, a ogólna
średnioroczna temperatura wynosi 8°C. Najcieplej jest w lipcu, a najchłodniej
w styczniu. Charakterystyczną cechą klimatu okolic Niepołomic są często występujące
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w dolinie Wisły mgły oraz inwersja temperatury, co zmniejsza zdecydowanie liczbę dni
słonecznych, zwłaszcza jesienią i wiosną. Ostatnie lata przyniosły jednak znaczące zmiany
w parametrach klimatycznych w stosunku do średniej wieloletniej – zimy są coraz
łagodniejsze, o znacznie ograniczonym okresie zalegania śniegu, zaś latem panują
długotrwałe susze i okresy upałów.
Edukacja ekologiczna jest jednym z obowiązków administracji państwowej
wszystkich szczebli. Miasto i Gmina Niepołomice prowadzi od lat program wsparcia edukacji
ekologicznej w placówkach oświatowych na swoim terenie.
Cele ekologiczne
W programie przedstawiono również aktualny stopień realizacji dotychczasowego
Programu Ochrony Środowiska oraz uwzględniono nowe cele ekologiczne
Cele ekologiczne programu ochrony środowiska, stanowią zbiór najważniejszych działań
po osiągnięciu których, powinna nastąpić poprawa jakości konkretnego elementu środowiska
lub powinien zostać utrzymany obecny zadowalający jego stan. Na podstawie analizy stanu
aktualnego środowiska na terenie gminy Niepołomice, wyznaczono główne kierunki działań
służące do osiągnięcia poszczególnych celów ekologicznych oraz konkretne zadania
ekologiczne prowadzące do realizacji wyznaczonych kierunków, a tym samym celów
ekologicznych. Działania te w większości mają charakter ciągły i powinny być realizowane aż
do osiągnięcia założonego celu. Wszystkie wyznaczone cele oraz kierunki działań i zadania,
stanowią podstawę realizacji polityki ekologicznej Powiatu.
Cele i zadania ekologiczne są zgodne z założeniami Polityki Ekologicznej Państwa
(uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia
dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku
2016”) oraz z założeniami obowiązującego aktualnie „Programu Ochrony Środowiska
dla Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014” oraz „Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2017-2020”.
Wyznaczone cele, kierunki i zadania ekologiczne, określają plan działań Gminy
Niepołomice, zmierzających do poprawy jakości wszystkich komponentów środowiska
na jego terenie.
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4. Ocena stanu środowiska
4.1. Jakość powietrza atmosferycznego
Informacja dotycząca stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Niepołomice
w latach 2009 – 2013 została przedstawiona w poniższej tabeli (dane przygotowano
na podstawie informacji przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Krakowie):
Stężenie zanieczyszczenia
Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Wartości
dopuszczalne

51

58

58

38

48

40

-

-

-

22

26

20

17

23

26

21

21

40

-

-

-

-

8

20

2,7

2,6

2,7

3,7

3,7

5

-

-

-

6,5

6,5

1

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,5

Kadm [ng/m ]

-

-

-

0,7

1,7

5

Nikiel [ng/m3]

-

-

-

1,4

2,0

20

-

-

-

1,4

2,1

6

Rodzaj zanieczyszczenia
Pył PM10 [ug/m3]
3

Pył PM2.5 [ug/m ]
Dwutlenek azotu [ug/m3]
3

Dwutlenek siarki [ug/m ]
Benzen [ug/m3]
3

Benzo(a)piren [ng/m ]
Ołów [ug/m3]
3

3

Arsen [ng/m ]

Strefa małopolska (ze względu na kryterium ochrony zdrowia) z uwagi
na przekroczenie stężenia substancji B(a)P, PM10, PM2,5 została zakwalifikowana
do klasy C. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń w/w zanieczyszczeń występują
głównie w sezonie zimowym i ich przyczynami jest głównie oddziaływanie emisji
związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków - podstawowe czynniki takiego stanu
rzeczy to: rodzaje spalanych paliw, rodzaje wykorzystywanych urządzeń grzewczych, stopień
termo-modernizacji

budynków,

gęstość

zabudowy

oraz

parametry

kominów

wyprowadzających zanieczyszczenia do atmosfery). Osobnym elementem jest oddziaływanie
emisji z zakładów przemysłowych na terenie gminy, jak też i adwekcją zanieczyszczonych
mas powietrza spoza terenu gminy. W pewnym stopniu za przekroczenia stężeń pyłu
zawieszonego odpowiedzialne są również emisje związane z ruchem pojazdów (w tym tzw.
emisja wtórna). Na podstawie danych otrzymanych z WIOŚ można natomiast stwierdzić, iż
na terenie gminy na przestrzeni lat obserwuje się stopniową poprawę jakości powietrza, w
tym również w zakresie stężeń pyłu zawieszonego. Zagrożeniem dla dalszej poprawy są
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jednak wymienione powyżej czynniki wpływające na jakość powietrza i tym samym ważne
jest prowadzenia działań mających na celu poprawę jakości powietrza.
W ramach działań mających na celu poprawę stanu środowiska w zakresie jakości
powietrza Gmina opracowała dokument pn. „Program ochrony powietrza dla miasta i gminy
Niepołomice”, w którym został przedstawiony szeroki katalog możliwych do podjęcia
działań.
W celu odpowiedniej ochrony jakości powietrza atmosferycznego należy również
zwrócić uwagę na towarzyszącą wybranym rodzajom działalności emisję odorów (jest ona
związana głównie z produkcją rolniczą, a także zakładami przetwórstwa spożywczego).
Oceniając jakość środowiska przyjmuje się, że wszystkie obce zapachy – przyjemne
i nieprzyjemne – mogą być wrażeniami niepożądanymi ("odorami"). Przyczyną uciążliwości
są zwykle wieloskładnikowe mieszaniny wonnych związków o bardzo zróżnicowanych
stężeniach i właściwościach zapachowych (np. próg wyczuwalności, rodzaj zapachu, jakość
hedoniczna, współczynnik Webera-Fechnera, charakteryzujący zależność intensywności
zapachu od stężenia). Określenie ich jakościowego i ilościowego składu (przeważnie bardzo
trudne) nie jest miarodajne z punktu widzenia ocen uciążliwości zapachu. W obowiązujących
polskich przepisach prawnych dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego brak jest
uregulowań prawnych definiujących wartości normatywne w powyższym zakresie – trwają
prace nad wprowadzeniem odpowiednich uregulowań formalno-prawnych w omawianym
zakresie.
Poniżej przedstawiono dokonaną analizę SWOT:

•
•

•

•

•

Jakość powietrza atmosferycznego
Silne Strony
Słabe Strony
Ogólnie dobre warunki do przewietrzania gminy • Aktualnie zły stan jakości powietrza.
Wdrażanie programów związanych z
• Niska świadomość ekologiczna w zakresie
wykorzystaniem ekologicznych źródeł energii.
zagrożenia problemem niskiej emisji
• Niewystarczająca kontrola przez Straż Miejską
Szanse
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na
wdrażanie programów związanych z
wykorzystaniem ekologicznych źródeł energii.
Wprowadzenie zmian prawnych
umożliwiających wprowadzenie ograniczeń w
rodzaju spalanych paliw (tzw. ustawa „antysmogowa”)
Prowadzenie akcji edukacyjnych propagujących
wybór mediów grzewczych i optymalizację ich
zużycia.

•

•
•

Zagrożenia
Ponad-lokalność zagrożeń związanych z
zanieczyszczeniem powietrza (imisja
zanieczyszczeń spoza gminy).
Ograniczone fundusze na prowadzenie programów
naprawczych.
Możliwe zanieczyszczenie spowodowane awariami
przemysłowymi/katastrofami naturalnymi.
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4.2. Zagrożenie hałasem
Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził w latach 2009-2013 pomiary
hałasu komunikacyjnego (drogowego, kolejowego, lotniczego) na terenie województwa
małopolskiego. Lokalizacja wybranych punktów pomiarowych nie uwzględniała obszaru
gminy Niepołomice.

Hałas drogowy
Klimat akustyczny gminy kształtowany jest przede wszystkim przez przebiegające
przez teren gminy drogi krajowe nr 4 i 75 oraz drogę krajową nr 94. Również rozwój strefy
przemysłowej na terenie gminy Niepołomice i zwiększony w związku z powyższym ruch
samochodowy w celu obsługi w/w strefy wpływa na wielkość emisji hałasu. Na terenie gminy
nastąpiły istotne zmiany w rozkładzie hałasu związane z oddaniem do eksploatacji odcinka
autostrady A4 oraz drogi o dużym znaczeniu dla strefy przemysłowej (ul. Wimmera).
Powoduje to z jednej strony zwiększenie natężenia dźwięku w ich sąsiedztwie, z drugiej
możliwe jest obniżenie poziomu hałasu w centrum Niepołomic oraz w otoczeniu drogi nr 4.
W obszarach położonych wzdłuż wymienionych tras, można się spodziewać przekroczenia
dopuszczalnych w środowisku poziomów dźwięku – porównując z podobnymi ciągami
komunikacyjnymi na których były prowadzone pomiary hałasu. Jednakże zasięg przekroczeń
dla poszczególnych tras jest trudny do przedstawienia z uwagi na istniejące uregulowania
prawne. Z uwagi, bowiem na powiązanie wartości dopuszczalnej z charakterem
zagospodarowania przestrzennego nawet na niewielkim odcinku drogi progowe wartości
poziomu dźwięku mogą zmieniać się kilkakrotnie.
W 2012 r. badania hałasu na terenie powiatu, wykonano w miejscowości Wola
Batorska. Badaniem klimatu akustycznego objęto odcinek 390 km 0+500 drogi krajowej nr
94 Kasina Wielka - Biskupice Radłowskie. Stwierdzono w porze dnia przekroczenie
dopuszczalnego poziomu hałasu o 4,6 dB a dla pory nocy o 3,6 dB (zgodnie z
rozporządzeniem obowiązującym w dniu wykonania pomiaru).

Hałas przemysłowy.
Wielkość emisji hałasu przemysłowego zależy przede wszystkim od procesu
technologicznego i używanych w nim maszyn i urządzeń, których ilość, lokalizacja, poziom
nowoczesności, stan techniczny oraz izolacyjność akustyczna są czynnikami decydującymi
o stopniu uciążliwości dla otoczenia. Skala zagrożenia hałasem przemysłowym nie jest zbyt
15

duża, gdyż w przeciwieństwie do hałasu komunikacyjnego ma charakter lokalny i jest
ograniczona przede wszystkim do specjalnej strefy przemysłowej na terenie gminy (narażone
na przekroczenia hałasu mogą być najbliższe terenu zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane
wokół w/w strefy przemysłowej). Niezmiernie istotne jest jednak prowadzenie w odpowiedni
sposób planowania przestrzennego umożliwiającego wprowadzanie pomiędzy terenami
mieszkaniowymi, a terenami, na których mogą występować podwyższone poziomy hałasu
stref izolacyjnych (jest to szczególnie istotne w obrębie powstałych obszarów stref
ekonomicznych, na terenie gminy).

Rys. Strefa przemysłowa w Gminie Niepołomice

Hałas kolejowy
Hałas generowany przez ruch pojazdów szynowych jest zjawiskiem złożonym, gdyż
pochodzi z wielu pojedynczych źródeł. Należą do nich:


hałas trakcyjny, pochodzący od silników trakcyjnych, wentylatorów, generatorów,
a także systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,



hałas toczenia, powstający na styku kół pociągu z szyną,



hałas aerodynamiczny związany z nieregularnym opływem powietrza wokół
poruszającego się pociągu, szczególnie gdy osiąga duże prędkości.
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O ile hałas aerodynamiczny możemy wyeliminować, zmniejszając prędkość jazdy,
o tyle do ograniczenia pozostałych dwóch rodzajów hałasu potrzeba przede wszystkim
dużych nakładów finansowych związanych z wymianą bądź modernizacją taboru kolejowego.
Należy jednak zauważyć, iż w chwili obecnej prowadzona jest modernizacja linii kolejowej
Kraków – Tarnów i w ramach prowadzonych prac są montowane m.in. ekrany akustyczne
wzdłuż w/w trasy.
Z dniem 23 października 2012 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku z 14 czerwca 2007 roku (Dz.U. 2007 r., Nr 120, poz. 826).
Zmiana rozporządzenia zwiększająca dopuszczalne poziomy natężenia hałasu (m.in. dla linii
kolejowych), spowodowała automatycznie zmniejszenie zasięgu obszarów narażonych na
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to
wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony
przed hałasem. Dokonana aktualizacja map akustycznych, skutkująca zmianą zasięgu
przekroczeń długookresowych LDWN i LN spowodowała, że w zatwierdzonym uchwałą
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r. Nr XLII/663/13”
Programie ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego” dla linii
kolejowych na terenie gminy m.in. Wieliczka i Niepołomice o natężeniu ruchu powyżej
30 000 pociągów rocznie, ze względu na niewielkie przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hałasu, nie przewidziano prowadzenia działań naprawczych.

Podsumowanie
Na terenie gminy położone są następujące uciążliwe źródła: autostrada A4, droga
krajowa nr 94, droga krajowa nr 75, droga krajowa nr 75, linia kolejowa Kraków – Tarnów.
Stwarza to znaczące zagrożenie dla jakości klimatu akustycznego. Nakładające się miejscowo
wpływy hałasu komunikacyjnego, przemysłowego i komunalnego (działalność istniejących
zakładów na terenie strefy przemysłowej oraz wielu innych, drobnych punków usługowych
np. myjni, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, dyskontów spożywczych)
wymagają prowadzenia monitoringu w tym zakresie realizacji działań ograniczających emisję
i rozprzestrzenianie się hałasu.

•

•

Zagrożenie hałasem
Silne Strony
Słabe Strony
Opracowanie miejscowych planów
• Miejscowo nadmierne zagrożenie hałasem wzdłuż
zagospodarowania przestrzennego określających
ciągów komunikacyjnych
przeznaczenie danych terenów
• Trudności w rozwiązaniu problemu nadmiernego
Program budowy dróg wokół strefy
hałasu wzdłuż istniejących, głównych ciągów
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•

ekonomicznej oraz plan budowy zjazdów z
autostrady A4
Szanse
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na
wdrażanie programów związanych z budową
nowych dróg.

komunikacyjnych

•

Zagrożenia
Ograniczone fundusze na prowadzenie programów
naprawczych.

Zgodnie z art. 117 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.:
Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian
dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników
pomiarów

poziomów

oraz z uwzględnieniem
oraz dotyczących

hałasu

określonych

pozostałych

sposobu

danych,

zagospodarowania

wskaźnikami

hałasu

w szczególności
i użytkowania

terenu.

LDWN

i LN

demograficznych
Oceny

stanu

akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla:
1) aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy,
2) terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1.
Powiatowy program ochrony środowiska może określać inne niż wymienione powyżej
tereny, dla których dokonywana będzie ocena stanu akustycznego środowiska. Pomiarów dla
potrzeb oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się z uwzględnieniem wymagań,
o których mowa w art. 148 ust. 1 i art. 176 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Na terenach niewymienionych powyżej oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje
wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
Zgodnie z art. 118. na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, o której mowa
w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, starosta sporządza, co 5 lat,
mapy akustyczne, z zastrzeżeniem iż sporządzając mapę akustyczną, starosta uwzględnia
informacje wynikające z map akustycznych, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy Prawo
Ochrony Środowiska.

4.3. Zagrożenie związane z polami elektromagnetycznymi
Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska, podstawą prawną
wykonywania monitoringowych pomiarów pól elektromagnetycznych, badania poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
W 2009-2013 przeprowadzono badania okresowe pól elektromagnetycznych w wybranych
punktach według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12
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listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221 poz. 1645).
Pomimo obowiązywania w Polsce rygorystycznych przepisów w zakresie ochrony
ludności przed promieniowaniem elektromagnetycznym, w żadnym z mierzonych punktów
na terenie województwa małopolskiego, w latach 2009-2013 r. nie wykazano jakichkolwiek
przekroczeń

dopuszczalnego

poziomu

promieniowania

pól

elektromagnetycznych

w środowisku – co więcej, wyniki kształtowały się znacznie poniżej dopuszczalnej normy.

•

•

Zagrożenie związane z promieniowaniem elektromagnetycznym
Silne Strony
Słabe Strony
Wyniki znacznie poniżej dopuszczalnych norm • Stały rozwój źródeł promieniowania
elektromagnetycznego (nadajniki sieci
komórkowych itp.)
Szanse
Zagrożenia
Współpraca z innymi gminami w zakresie miejsc • Budowa w przyszłości źródeł promieniowania
lokalizacji nowych źródeł promieniowana
mogących mieć niekorzystny wpływ na środowisko.
elektromagnetycznego.

4.4. Zasoby i jakość wód
4.4.1 Wody podziemne
Na obszarze gminy użytkowe znaczenie mają czwartorzędowe i trzeciorzędowe piętro
wodonośne. Czwartorzędowe piętro wodonośne wykształcone jest w postaci osadów
piaszczysto-żwirowych akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej, przykrytych kilkumetrową
warstwą glin, mad i pyłów. Zasoby wodne są związane hydrologicznie z zanieczyszczonymi
wodami Wisły, co skutkuje pogorszeniem jakości wody i ograniczenie w poborze wód.
Utwory czwartorzędowe posiadają znacznie większe zasoby wód w części północnej. Tam też
wydajność studni wahają się od 10 do 70 m3/h. Trzeciorzędowe piętro wodonośne
reprezentują piaski i piaskowce bogucickie warstw grabowieckich, obejmujące piaskowce
słabo zwięzłe, niekiedy zlepieńcowate piaski z wkładkami iłów i iłowców. Stosunkowo duże
zasoby wód piętra trzeciorzędowego występują w centralnej części terenu w rejonie
Niepołomic, Podłęża i Staniątek. zasoby dyspozycyjne wynoszą 140 -350 m3/km2,
a wydajność studni zawiera się w przedziale 30 – 70 m3/h. Wody z ujęć trzeciorzędowych
wykorzystywane są głównie do zaopatrzenia ludności w wodę pitną i dla potrzeb
gospodarczych. Poziom trzeciorzędowy wchodzi w skład Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych (GZWP) 451 - Subzbiornik Bogucicki:
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Badania wód podziemnych na terenie województwa prowadzone są w ramach sieci
monitoringu krajowego i regionalnego. W wyniku monitoringu oceniany jest stan chemiczny
(jakość) oraz stan ilościowy wód podziemnych. Ocena stanu ilościowego polega na ocenie
kształtowania się poziomu zwierciadła i stopnia sczerpywania dostępnych zasobów wód
podziemnych. Ocena stanu chemicznego jest oceną aktualnej jakości wód, w oparciu o zestaw
wskaźników fizykochemicznych i chemicznych, oraz trendu zmian dotyczących stężeń
poszczególnych wskaźników, a w szczególności biogenów.
Ocenę stanu wód przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U.
Nr 143 poz. 896) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417
z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
z 2010 r. Nr 72, poz. 466).

Ocenę wód podziemnych w kontekście ich wykorzystania do

celów spożywczych przeprowadza się w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015
poz. 1989). Na terenie powiatu wielickiego (w tym i Gminy Niepołomice) wykonywano
badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (badania
PIG) oraz w ramach monitoringu regionalnego (badania WIOŚ w Krakowie).
Poniżej dane dla roku 2013:
Lp.

Numer ppk
Miejscowość

1

S33/4
Wola
Batorska

JCWPd

Spełnienie
wymagań
dla wód
do picia

Przekroczone
wskaźniki dla
wód pitnych

139

nie

NH4

Klasa
jakości
w
punkcie
IV

Wskaźniki
w IV i V
klasie

Typ
chemiczny
wody

NH4

20

II/848/1
139
nie
Fe
III
HC03-Ca
Zakrzów
1119
NH4,Fe, Mn
3
139
nie
V
K
Podłęże
Wyniki przedstawiono na podstawie „Raportów o stanie środowiska w województwie małopolskim”
przygotowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.
2

Jakość wody podziemnej w punkcie pomiarowym Podłęże, gm. Niepołomice została
zakwalifikowana do V klasy jakości wody. Oznacza to wyraźne pogorszenie stanu jakości
wody w porównaniu do roku 2010, kiedy to stwierdzono III klasę jakości.
Ponadto, Gmina położona jest w zlewni JZWPd o numerze 139 oznaczonej
europejskim kodem PLGW2200139. Poniżej ocena stanu JCwPd nr 139:
Stan wód podziemnych
chemiczny dobry 2012 r.
ilościowy dobry 2012 r.
4.4.2. Gospodarka wodno-ściekowa
Wody powierzchniowe
Najważniejszą rzeką w okolicy Niepołomic jest Wisła, która stanowi północną granicę gminy
na długości 19,5 km. Najdłuższa z polskich rzek wyżłobiła koryto w niektórych miejscach
głębokie nawet na kilka metrów, ze stromymi, urwistymi brzegami, rozciętymi głębokimi
parowami bocznych dopływów. Do Wisły wpadają liczne małe potoczki i rzeczki, spływające
na południe ze wzgórz Podgórza Bocheńskiego i Pogórza Wielickiego w zachodniej części
gminy. Największy z nich to potok Podłężanka o długości 5,72km i szerokości do 8m. Dolina
w której płynie została istotnie przekształcona w wyniku melioracji w latach 50 i 60 oraz
odbudowy koryta w latach 80. Wschodnią część gminy oraz większą część obszaru Puszczy
Niepołomickiej odwadnia Drwinka i jej dopływy – ta niewielka rzeka o bardzo małym spadku
i długości około 27 km powstaje z połączenia kilku kanałów i cieków wodnych na tzw.
Łąkach Niepołomickich między Staniątkami, Podłężem i Niepołomicami, a wpada do Wisły
w 133,4 km w okolicy Świniar. Warto wiedzieć, że w Puszczy Niepołomickiej stosunki
wodne daleko odbiegają od naturalnych – zostały bardzo zmienione pracami melioracyjnymi,
prowadzonymi już od połowy XIX w. Spowodowały one znaczne przesuszenie gruntów
i ograniczeniu terenów mokradeł.
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Monitoring wód powierzchniowych
Monitoring wód powierzchniowych w województwie małopolskim realizowany był zgodnie
z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata
2010-2012” i Aneksem nr 1 dow/wym. programu, według zapisów obowiązującego wówczas
rozporządzenia Ministra Środowiskaz dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U.
Nr 81, poz. 685). Obowiązek badania i oceny stanu wód powierzchniowych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 469, z późn. zm.). Do kompetencji
wojewódzkiego

inspektora

powierzchniowych

w

ochrony
zakresie

środowiska
elementów

należy

wykonywanie

fizykochemicznych,

badań

wód

chemicznych

i biologicznych. W 2011 roku wprowadzono zmiany w przepisach wykonawczych
do znowelizowanej ustawy Prawo wodne, dostosowujące krajowy system monitoringu
i oceny stanu wód powierzchniowych do wymagań dyrektywy 2000/60/WE i Rady z dnia 23
października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej (Dz.U.UE L z dnia 22 grudnia 2000 r.) - dyrektywa 2000/60/WE oraz dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie
uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG
i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dyrektywa EQS 2008/105/WE (w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie
polityki wodnej) i dyrektywy Komisji 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiająca, na
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mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w
zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód – dyrektywa 2009/90/WE
(ustanawiającej specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu
chemicznego wód).

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych
Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych (jcw) sporządzono w oparciu
o zapisy: rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych
norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545), rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
(Dz. U. Nr 258, poz. 1549) oraz wytycznych opracowanych przez GIOŚ.

Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych określa się jako wypadkową wyników
klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego oraz wyników klasyfikacji stanu chemicznego
jcw.

Stan

wód

jest

dobry,

jeśli

zarówno

stan

ekologiczny

części

wód

jest

co najmniej dobry (lub potencjał ekologiczny jest dobry i powyżej dobrego) i stan chemiczny
jest dobry. Jeśli jeden lub obydwa warunki nie są spełnione, wówczas stan wód określa się
jako zły. Ocenę stanu jednolitych części wód można wykonać także w przypadku, gdy brak
jest klasyfikacji jednego z elementów składowych oceny stanu wód, a element klasyfikowany
(stan/potencjał ekologiczny lub stan chemiczny) osiągnął stan niższy niż dobry lub nie zostały
spełnione wymagania dodatkowe określone dla obszarów chronionych. Wówczas stan wód
oceniany jest jako zły. Poniżej dane dla roku 2013:
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Wisła od
Podłężanki do
Raby
Drwinka z
dopływami

Klasa elementów fizykochemicznych

T

V*

PPD*

Stan/
Potencjał
ekologiczny

II

II*1

ZŁY *

DOBRY1

ZŁY

I

II

SŁABY

DOBRY1

ZŁY

Klasa elementów hydromorfologicznych

Klasa elementów biologicznych

19

Ocena substancji szczególnie szkodliwych

Podłężanka

Wisła – Grabie
PLRW2000192137759
Wisła – Grabie
PLRW2000162137769
Wisła – Stanowisko
PZW
PLRW200019213799
Drwinka – Świniary
PLRW20002621379899

Silnie zmieniona lub sztuczna jcw (T/N)

Wisła od Skawinki
do Podłężanki

Typ abiotyczny

Nazwa punktu
pomiarowo-kontrolnego
/
Kod jcw klasyfikowanej

Nazwa jcw
klasyfikowanej

Stan
chemiczny

Stan
wód

16

N

IV

SŁAB
Y

19

T

IV

PPD*

II

II*1

SŁABY*

DOBRY1

ZŁY
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N

II

II

I

II1

DOBRY

DOBRY1

ZŁY

Wyniki przedstawiono na podstawie „Raportów o stanie środowiska w województwie małopolskim”
przygotowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.

Objaśnienia do tabeli:
Stan/ Potencjał ekologiczny
Stan bdb / potencjał maks.*
Stan db / potencjał db*
Stan / potencjał umiarkowany*
Stan / potencjał słaby*
Stan / potencjał zły*
Stan chemiczny
DOBRY

Stan dobry

PSD

Poniżej stanu dobrego
Stan

DOBRY

Stan dobry

ZŁY

Stan zły

Zestawienie zeutrofizowanych jednolitych części wód powierzchniowych w gminie
Niepołomice w roku 2012 (w roku 2013 w/w badania nie były wykonywane):
L.p.

Kod jcwp

Nazwa jcwp

Wskaźnik przekraczający stan dobry

PLRW2000162137769

Podłężanka

fitobentos, azot Kjeldahla, fosforany

Wyniki przedstawiono na podstawie „Raportów o stanie środowiska w województwie małopolskim”
przygotowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.

4.5. Gospodarka wodno ściekowa
Obszar gminy ze względu na położenie geograficzne i zasilanie w wodę podzielono na 3
części: część centralną miasto Niepołomice , część wschodnią gminy z sołectwami:
Zabierzów Bocheński, Wola Zabierzowska, Wola Batorska, Chobot zasilanymi w wodę
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z ujęcia i zakładu w Woli Batorskiej oraz część zachodnią gminy w skład której wchodzą
sołectwa : Ochmanów, Podłęże, Staniątki, Suchoraba, Zakrzów, Zakrzowiec, Zagórze,
Słomiróg zasilanymi w wodę z ujęcia i zakładu w Podłężu.
Obecnie spółka Wodociągi Niepołomice eksploatuje 321 km sieci wodociągowej zbudowanej
z PVC, PE oraz stali. Dostęp do sieci wodociągowej ma 97% ludności (dane na podstawie
POŚ powiatu wielickiego). Prowadzone modernizacje oraz budowa nowych sieci z użyciem
nowoczesnych materiałów (PE i PCV) gwarantują pewność i niezawodność zasilania. Całość
zapotrzebowania w wodę pokrywają dwa ujęcia wielootworowe (studnie o głębokościach od
100 do 150 m –wody trzeciorzędowe) ze współpracującymi z nimi Zakładami Uzdatniania
Wody w Podłężu – wydajność ujęcia 120 m³/h i Woli Batorskiej – wydajność ujęcia 430
m³/h. Oba zakłady zbudowane zostały w 2009 r.. Z tymi zakładami i sieciami współpracują
nowe i zmodernizowane obiekty magazynujące i podnoszące ciśnienie wody w sieci
zlokalizowane m.in. w mieście Niepołomice, Ochmanowie, Zagórzu. Jakość wody spełnia
obowiązujące normy.
Sieć kanalizacyjna którą eksploatuje spółka Wodociągi Niepołomice liczy łącznie ok. 279
km, w tym część zachodnia oraz centralna to kanalizacja grawitacyjno-tłoczna działająca
w oparciu o duże przepompownie sieciowe i pompownie lokalne, tłoczące ścieki
do Oczyszczalni Ścieków w Niepołomicach o przepustowości 4500 m³/d, natomiast część
wschodnia, z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych i płaskie ukształtowanie terenu
to kanalizacja sanitarna podciśnieniowo-tłoczna. ( 69 km + 5 stacji podciśnieniowotłocznych). Stacje podciśnieniowo tłoczne systemem rurociągów i studni zaworowych
na przyłączach odbierają ścieki od ich dostawców i tłoczą do dwóch nowoczesnych
oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w części wschodniej gminy w sołectwie Wola
Zabierzowska

o

przepustowości

całkowitej

260

m³/d

i

Zabierzów

Bocheński

przepustowość 300 m³/d. Dostęp do sieci kanalizacyjnej ma 85% ludności (dane na podstawie
POŚ powiatu wielickiego). Między długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej istnieje
dysproporcja, co stanowi zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych i podziemnych.
Należy podkreślić, że niekorzystne proporcje w długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
ulegają stałemu zmniejszeniu. Niewątpliwie pewną rolę odgrywają również przydomowe
oczyszczalnie biologiczne.
Dostęp do sieci wodociągowej ma ok. 25340 mieszkańców (dane na podstawie POŚ
powiatu wielickiego). Dostęp do sieci kanalizacyjnej ok. 22205 mieszkańców (dane na
podstawie POŚ powiatu wielickiego). Na terenie gminy są planowane dalsze prace mające na
celu skanalizowanie pozostałych domostw.
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Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) stanowi wypełnienie
wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania
ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz.
WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26), zgodnie z określonymi w
negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. W
rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostały bowiem dostosowawcze okresy
przejściowe na wprowadzenie przepisów ww. dyrektywy do końca 2015 r. W KPOKŚ
zidentyfikowano faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz
uszeregowano ich realizację w taki sposób, aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych.
KPOŚK zatwierdzony został przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r. Program ten
zawiera wykaz aglomeracji o RLM ≥ 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych
przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków
komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie
należy zrealizować w tych aglomeracjach w terminie do końca 2015 r. KPOSK opracowany
w 2003 r. obejmował 1378 aglomeracji i przewidywał :
-

budowę, rozbudowę i/lub modernizację 1163 oczyszczalni ścieków komunalnych,

-

budowę około 21 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach.
W dniu 7 czerwca 2005 r. została zatwierdzona przez Radę Ministrów pierwsza

Aktualizacja KPOSK (AKPOŚK 2005), która obejmowała 1577 aglomeracji. AKPOŚK 2005
przewidywała:
-

budowę ok. 37 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach,

-

budowę, rozbudowę i/lub modernizację ok. 1734 oczyszczalni ścieków.
Druga Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 2

marca 2010 r. (AKPOŚK 2009). AKPOŚK 2009 obejmuje łącznie 1635 aglomeracji, które
umieszczono w dwóch załącznikach:
• Załącznik 1 - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu
Akcesyjnego, obejmuje 1313 aglomeracji od 2 000 RLM (łączny RLM - 44 161 819,
który stanowi 97% całkowitego RLM Programu),
• Załącznik 2 - Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów
Traktatu Akcesyjnego, obejmuje 322 aglomeracje z przedziału 2 000-10 000 RLM
(łączny RLM - 1 360 434, który stanowi 3% całkowitego RLM Programu),
• Załącznik 3 - Aglomeracje „pozostałe", obejmuje 104 aglomeracje (łączny RLM - 474
956) nowo wyznaczone, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w
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załączniku 1 lub 2. Aglomeracje te nie są wliczone do zakresu rzeczowego i
finansowego AKPOŚK 2009.
Największe znaczenie w implementacji dyrektywy 91/271/EWG przypisane jest osiągnięciu
odpowiednich standardów wyposażenia w zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie
ścieków aglomeracjom ≥ 15 000 RLM. Zgodnie z AKPOŚK 2009, generowany przez nie
ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych sięga 87%. Ograniczona ilość dostępnych
środków na sfinansowanie AKPOŚK 2009 szacowana na ok. 30,1 mld zł w okresie do 2015 r.
nie pozwala na realizację wszystkich potrzeb zgłoszonych przez gminy w zakresie realizacji
infrastruktury sanitacji. Dlatego też, efekty realizacji Programu odniesiono tylko do
aglomeracji zamieszczonych w załączniku 1, które stanowią priorytet dla wypełnienia
wymogów Traktatu Akcesyjnego.
Realizacja załącznika 1 AKPOŚK 2009 obejmować będzie:
-

budowę 30 641 km sieci kanalizacyjnej,

-

modernizację 2 883 km sieci kanalizacyjnej,

-

modernizację lub rozbudowę 569 oczyszczali ścieków,

-

budowę 177 nowych oczyszczalni.
Realizacja AKPOŚK 2009 zapewni do 2015 r. obsługę systemami kanalizacyjnymi i

oczyszczalniami ścieków ok. 28,7 min mieszkańców Polski, w tym blisko 100 % ludności
miejskiej i ok. 60 % ludności wiejskiej.
Trzecia Aktualizacja

KPOŚK została zatwierdzona przez

Radę

Ministrów

w dniu 1 lutego 2011 r. (AKPOŚK 2010) Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie
realnych terminów zakończenia inwestycji w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia
inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych zadań do końca 2010 r. Dlatego też,
AKPOŚK2010 swoim zakresem objęło wyłącznie zmiany dotyczące terminów realizacji
inwestycji. W wyniku analizy stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz przyczyn
zaistniałych opóźnień ustalono, że sytuacja dotyczy 126 aglomeracji. Wartości inne niż
terminy osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały zgodne z dokumentem AKPOSK2009.
KPOŚK

jest

instrumentem

wdrażania

dyrektywy

Rady

91/271/EWG

w odniesieniu do redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych z oczyszczalni ≥ 2 000 RLM
oraz redukcji związków azotu i fosforu. Dla potrzeb wypełnienia pozostałych wymagań
dyrektywy 91/271/EWG opracowano:
-

Program wyposażenia w oczyszczalnie ścieków aglomeracji < 2 000 RLM,
posiadających w dniu przystąpienia Polski systemy kanalizacji sanitarnej,
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-

Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości 4000
RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające
wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód.

Na terenie gminy na terenach nie posiadających kanalizacji mieszkańcy posiadają szczelne,
wybieralne zbiorniki. Do zadań Straży Miejskiej należy kontrolowanie częstotliwości
wywozu ścieków.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Zasoby i jakość wód wraz z gospodarką wodno-ściekową
Silne Strony
Słabe Strony
Dobry stan chemiczny wód JCWPd.
• Zły stan ogólny JCWP.
Położenie części gminy na obszarze GZWP nr
• Niespełnianie wymagań jakościowych wód
451
podziemnych dla wód pitnych.
Wysoka wydajność ujęć wód.
• Zanieczyszczenia dopływające spoza gminy (rzeka
Wisła).
Bardzo wysoki stopień zwodociągowania.
Wysoki stopień skanalizowania.
Nowoczesne oczyszczalnie.
Szanse
Pełne skanalizowanie gminy.
Prowadzenie akcji edukacyjnej propagującej
optymalizację zużycia wody.
Prowadzenie racjonalnej gospodarki pod
względem ilościowym zasobami wód
podziemnych i ochrona ich jakości.

•
•
•

Zagrożenia
Ponad-lokalność zagrożeń związanych z
zanieczyszczeniem wód.
Brak funduszy na utrzymanie w stanie dobrym
systemu wodno-kanalizacyjnego.
Możliwe zanieczyszczenie wód spowodowane
awariami przemysłowymi.

4.6. Zasoby geologiczne
4.6.1. Budowa geologiczna
Większość terenu gminy leży w obrębie rowu tektonicznego zapadliska przedkarpackiego
wypełnionego osadami miocenu . Są to przeważnie szare iły i iłołupki krakowieckie
miejscami piaszczyste i margliste występujące na głębokości od kilku do kilkunastu metrów
i miąższości kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Podłoże mioceńskie przykrywa seria
czwartorzędowych osadów rzecznych i rzeczno – lodowcowycho grubości do 20 metrów.
Na obszarze terasy Wisły są to głównie mady, ma dy organiczne, a w dolnych partiach piaski
i żwiry. W obrębie terasy zalewowej wysokiej występują przeważnie piaski wodnolodowcowe. W plejstocenie osadzały się utwory pyłowe – lessy. Młodsze utwory holoceńskie
to osady współczesnych dolin rzecznych i dolin deluwialnych. Południowa część gminy,
położona na obszarze wysoczyzny Wielicko-Gdowskiej zbudowana jest ze sfałdowanych
osadów mioceńskich (iłów, iłołupków i łupków), przykrytych warstwą czwartorzędowych
glin zwietrzelinowych.
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4.6.2 Surowce mineralne
Na terenie gminy Niepołomice występują głównie złoża kruszyw naturalnych, piasku, żwiru
i pospółki związane z grubą pokrywą czwartorzędową doliny Wisły.

Na terenie gminy znajdują się złoża torfu. Największym obszarem torfowiskowym jest
„Wielkie Błoto" w Puszczy Niepołomickiej. Na terenie gminy znajdują się również obiekty
pogórnicze - wyrobiska żwirowni częściowo wypełnione wodą.
Na terenie gminy znajdują się żwirownie, które posiadają następujące zatwierdzone
zasoby geologiczne bilansowane:


Wola Batorska: 10 974 Mg



Wola Batorska – Grabina: 1470 Mg



Wola Batorska – Grabina II: 247 Mg



Wola Batorska – Kanałówka: 302 Mg



Wola Batorska – Sitowiec: 1974 Mg



Wola Batorska – Tarnówka: 578 Mg



Wola Batorska – Wilkowiec: 594 Mg



Chobot Polana: 1600 Mg

Dane przedstawiono na podstawie opracowania: „Bilans zasobów złóż kopalin w
Polsce wg stanu na 31.12.2014 r." (PIG-PIB, 2015 r.);
Obiekty (poddane rekultywacji lub pozostawione naturalnej sukcesji) wykorzystywane
są przez mieszkańców jako akweny wędkarskie i miejsca piknikowe. Jedno z nich pełni rolę
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sztucznego zbiornika należącego do koła wędkarskiego w Niepołomicach potocznie zwany
„Balatonem”.

„Balaton” to pożwirowe wyrobisko o stosunkowo regularnym kształcie i

całkowitej powierzchni lustra wody około 5 ha, a czysta, choć mało przejrzysta woda w
zbiorniku (obecność osadów) sprzyja rozwojowi fauny i flory. Dowodem czystości wody jest
obecność licznych kolonii bezkręgowców (racicznica). Wyrobisko posiada urozmaicone dno
o zróżnicowanej głębokości, porośnięte w części roślinnością zanurzoną.
Kolejnym, jednym z większych kompleksów jest „Bobrowe rozlewisko” o całkowitej
powierzchni lustra wody ok. 21 ha. Kompleks składa się z dwóch akwenów wodnych tj.
stawu „sportowego” o powierzchni 4 ha oraz stawu „dużego” o powierzchni 17 ha. Sama
nazwa kompleksu pochodzi od zamieszkałych tu zimnowodnych gryzoni uważanych
na największe gryzonie na terenie Eurazji. Bobry na tym terenie świetnie przystosowały
środowisko do własnych potrzeb.

Zasoby geologiczne
Silne Strony
Słabe Strony
•
Bogate zasoby kruszyw naturalnych
• Bliskie położenie zasobów geologicznych względem
obszarów chronionych przyrodniczo
•
Zrewitalizowane tereny po-górnicze służą
wypoczynkowi
• Uciążliwość działalności górniczej
Szanse
Zagrożenia
• Plany rewitalizacji dla terenów po-górniczych
• Nieracjonalna gospodarka złożami

4.7. Powierzchnia ziemi i gleby
Pod względem struktury użytkowania gminnych terenów dominują grunty rolne zajmujące
blisko 66% powierzchni gminy. Tereny lasów zajmują 17% powierzchni stanowiąc drugą
co do wielkości kategorię użytkowania. Wśród terenów zabudowanych przeważa zabudowa
mieszkaniowa, oraz mieszkaniowo-usługowa zajmująca około 9% powierzchni. Tereny
przemysłowe

i

przemysłowo-usługowe,

nie

wliczając

w

to

terenów

przemysłu

wydobywczego, stanowią około 1,7% powierzchni.
Jakość gleb
Niewielkie spadki terenu oraz dobre gleby (brunatne, czarnoziemy, pseudobielicowe) głównie
klasy II i IV decydują o dużym potencjale naturalnym w tym zakresie. Gleby klasy II-IV
zajmują ok. 85% powierzchni użytków rolnych (stan na koniec 2013 roku):
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Do czynników zagrażających funkcji rolniczej należą:
• erozja wodna oraz wietrzna występująca głównie w południowo-zachodniej części
gminy (Pogórze Wielickie);
• rozwój zabudowy i układu komunikacyjnego;
•

zanieczyszczenie powietrza i wód.

• zmiana klasyfikacji gruntów rolnych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na cele zabudowy o różnym charakterze (zabudowa mieszkaniowa,
usługowa, przemysłowa itd.)

Osuwiska
Na obszarze gminy Niepołomice zagrożeniem w wybranej części terenu są zjawiska
osuwiskowe. Zagrożenia związane z osuwiskami oraz skala tych zjawisk w kraju, przyczyniły
się do opracowania Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (w skrócie SOPO), który jest
ogólnopolskim projektem badawczym dotyczącym rozpoznania i udokumentowania
przejawów ruchów masowych w Polsce. Projekt jest realizowany w Państwowym Instytucie
Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym na zlecenie Ministra Środowiska ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nadrzędnym
celem Projektu SOPO jest dostarczenie wiarygodnych i aktualnych danych do właściwego
zarządzania zagrożeniami wynikającymi z rozwoju ruchów masowych i skutecznego
przeciwdziałania negatywnym skutkom ich rozwoju. Dane te mogą być bezpośrednio
wykorzystywane przez administrację publiczną do wykonywania zadań zapobiegających
zagrożeniom związanym z ruchami masowymi.
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•
•
•
•

Powierzchnia ziemi i gleby
Silne Strony
Słabe Strony
Dobre warunki glebowe
• Zmniejszający się areał rolny
Szanse
Zagrożenia
Poprawa jakości powietrza i wody
• Zanieczyszczenia związane z powietrzem
i wodą
Większa świadomość ekologiczna rolników.
• Złe nawożenie
Wyłączanie spod upraw gleb tylko słabych
• Zabudowa na glebach o dobrej jakości

4.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Wytwarzanie odpadów komunalnych i przemysłowych może wpływać na stan
środowiska naturalnego. Gospodarowanie odpadami na terenie gminy Niepołomice
realizowane było dotychczas w oparciu o sporządzone plany gospodarki odpadami, które
utraciły ważność. Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami na terenie gminy
znajdują się aktualnie w wojewódzkiej bazie danych o odpadach (wojewódzki system
odpadowy - WSO). Informacje o odpadach zamieszczane są również w publikacjach GUS.
Poniżej zestawiono porównanie ilości wytwarzanych (odbieranych) odpadów komunalnych
na terenie gminy w latach 2009-2013 (dane za lata 2009-2012 przyjęto na podstawie
informacji przedstawionych w „Programie Ochrony Środowiska dla powiatu wielickiego”;
dane za lata 2013-2014 przyjęto na podstawie „Analiz

stany gospodarki odpadami

komunalnymi na terenie miasta i gminy Niepołomice” opracowanymi przez Referat Energii
Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej).
Rok
Ilość odpadów
komunalnych
odebranych w
danym roku [Mg]

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4467,5

4384,18

3891,91

4087,17

5872,9

5919,3

Jak wynika z porównania w ostatnich latach ilość wytwarzanych (odbieranych)
odpadów komunalnych utrzymuje się na średnim poziomie ok. 4 tys. Mg rocznie za lata
2009-2012. W latach 2013-2014 nastąpił znaczny wzrost ilości odebranych odpadów
komunalnych – należy jednak mieć na uwadze, iż w związku z wprowadzoną od 1 lipca 2013
roku istotną zmianą w zakresie sposobu organizacji systemu gospodarki odpadami
komunalnymi poprzez zmianę ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 250 ze zm.) zmianie uległ sposób raportowania
ilości zebranych w/w odpadów. Tym samym z dużą ostrożnością należy podchodzić
do interpretacji w/w wzrostu ilości odebranych odpadów komunalnych w latach 2013-2014.
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Łączną masę odebranych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu
gminy w latach 2009 - 2014 [Mg] przedstawiono w tabeli poniżej:

Rodzaj odpadu
Opakowania z papieru i
tektury
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opakowania z metalu
Opakowania ze szkła
Inne, niewymienione odpady
zbierane selektywnie
Zużyte urządzenie
elektryczne i elektroniczne
Odpady ulegające
biodegradacji
*brak danych

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych
zbieranych selektywnie z terenu gminy [Mg]
2009
2010
2011
2012
2013
2014
160,57

325,79

125,94

9,4

-

194,8

192,89

99,31

120,15

13,65

336,2

760,8

1,52
127,43

1,52
134,13

2,15
150,01

0,8
6,84

8,6
750,7

10,1
1347,6

-

-

-

474,26

291,9

219,8

245,62

11,7

14,5

6,8

0,6

4,1

-*

33,31

9,58

-*

31,2

243,5

Należy dodać, iż w związku z obowiązującymi nowymi uwarunkowaniami prawnymi
(ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst
jednolity: Dz.U. 2016 poz. 250 ze zm.), zadania w przedmiocie gospodarki odpadami
komunalnymi realizowane są przez gminy od 1 lipca 2013 roku. Tym samym występują
trudności w porównaniu danych pomiędzy poszczególnymi latami – proponuje się
wprowadzenie na terenie Gminy stałego systemu ewidencji odpadów, dzięki któremu będzie
możliwe obserwowanie tendencji zmian w zakresie ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów.
W obszarze gospodarki odpadami, istotne znaczenie posiada gospodarowanie
odpadami azbestowymi. Gmina Niepołomice aktywnie uczestniczy w usuwaniu wyrobów
zawierających azbest zapewniając dofinansowanie usuwania w/w odpadów w wysokości 25%
(65% stanowią dotacje Powiatu Wielickiego, a 10% wydatki mieszkańców). Źródłem
finansowania są środki zabezpieczone w budżecie gminy oraz udział własny mieszkańców. w
źródłach finansowania zadania związanego z usuwaniem odpadów zawierających azbest
znajdują się również dotacje z budżetu Powiatu Wielickiego.
W tabeli poniżej zestawiono ilości odpadów azbestowych usuniętych w okresie
sprawozdawczym z terenu gminy:
Rok
Ilość odpadów
zawierających
azbest w danym
roku [Mg]

2009

2010

2011

2012

2013

2014

109,65

117,42

135,6

123,82

99,10

97,45
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W zakresie gospodarowania odpadami przemysłowymi to instytucje zewnętrzne (WIOŚ,
Starostwo Powiatowe) posiadają mechanizmy prawne pozwalające na kontrolowanie
przedsiębiorców. Starosta Wielicki może kontrolować podmioty będące przedsiębiorstwami
w kwestii gospodarowania odpadami tylko w zakresie wydanych decyzji.

Gospodarka odpadami
Silne Strony
Słabe Strony
•
Gmina posiada narzędzia prawne pozwalające
• Wysokie koszty funkcjonowania systemu
na prowadzenie samodzielnej polityki w zakresie
gospodarki odpadami
gospodarki odpadami
• Niska świadomość ekologiczna mieszkańców
(dzikie wysypiska odpadów, spalanie śmieci,
niewłaściwe sortowanie odpadów)
• Sposób prowadzenia ewidencji rodzaju i ilości
odbieranych odpadów (dane z poszczególnych lat
różnią się w znaczny sposób uniemożliwiając ich
porównanie – zmiana w omawianym zakresie
nastąpiła w połowie roku 2012)
Szanse
Zagrożenia
• Budowa instalacji umożliwiających
• Niewykonanie obowiązujących zaleceń w zakresie
zagospodarowanie odpadów w sposób inny niż
ilości odpadów poddawanych odzyskowi/recyklingowi
poprzez składowanie

4.9. Zasoby przyrodnicze
4.9.1. Szata roślinna i świat zwierzęcy
Fauna charakteryzuje się umiarkowanym zróżnicowaniem gatunków zwierząt. Występuje
tu większość typowych dla Małopolski gatunków, z wyraźną przewagą zwierzyny drobnej.
Charakterystycznymi zwierzętami są: lis, dzik, sarna, jeleń, kuna, łasica oraz w mniejszym
stopniu bobry (jakkolwiek w ostatnich latach nastąpił wzrost populacji bobrów). Na terenie
Puszczy Niepołomickiej żyją żubry, hodowane w rezerwacie ścisłym. Powiat charakteryzuje
się znaczną różnorodnością gatunków chronionych ptaków (m.in. orlik krzykliwy, orzeł
przedni). Ptaki na terenach powiatu gniazdują często w dużych skupiskach leśnych, na łąkach,
obszarach podmokłych, dolinach rzek i starorzeczach. W siedliskach tych występują również
chronione gatunki płazów i motyli www.natura2000.mos.gov.pl). W rzekach i potokach
mimo postępującego zanieczyszczenia, spotkać można kilkanaście gatunków ryb,
w tym gatunki chronione.
Lasy charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem i dużym stopniem przeobrażenia,
na skutek czego zatraciły często swój pierwotny charakter. Najsilniejszym przekształceniom
uległy lasy łęgowe na aluwiach rzeki Wisły i Raby. Pozostały po nich pojedyncze drzewa
lub niewielkie grupy oraz zarośla krzewiastych wierzb. We współczesnych lasach gminy
dominuje sosna, gatunek o szerokiej skali ekologicznej, dobrze rosnący na glebach od rędzin
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po piaski. Sośnie towarzyszą gatunki drzew liściastych: brzoza, dąb, olcha, osika, grab, lipa,
rzadziej jesion, buk, jawor, czeremcha. Proporcje tych gatunków są zróżnicowane.
W niektórych miejscach stosowano w przeszłości przy nasadzeniach monokultury drzew
liściastych często obcych rodzimej florze. Do lasów naturalnych na terenie powiatu
wielickiego można zaliczyć jedynie obszary chronione takie jak fragmenty Puszczy
Niepołomickiej.
Grądy, obecnie zachowały się na terenie powiatu przeważnie jako wielogatunkowe
lasy liściaste, zajmujące żyzne siedliska. Najlepiej zachowały się w miejscach trudno
dostępnych: na stromych stokach lub brzegach wąwozów. W miejscach łatwo dostępnych
drzewostan jest na ogół silnie zmieniony, ze znacznym udziałem sosny lub dębu
pochodzących z zalesień. Na obszarze powiatu występują również lasy łęgowe olchowojesionowe oraz olsy (w lokalnych zagłębieniach terenu występuje siedlisko olsu jesionowego)
i bory mieszane oraz wilgotne i bagienne. Na lokalnych wzniesieniach terenu występuje bór
mieszany z przewagą sosny. Na obszarach podmokłych o glebach torfowych i torfowoglejowych występuje bór mieszany bagienny, gdzie oprócz sosny znajduje się tu brzoza, dąb
i olsza czarna.
4.9.2. Formy ochrony przyrody
Teren miasta i gminy Niepołomice otaczają obszary posiadające liczne walory
przyrodnicze. Do najważniejszych należy zaliczyć Puszczę Niepołomicką. Od kilku lat cała
Puszcza – wraz z lasami Grobla i Grobelczyk, a także łąkami w dolinie Drwinki między
dwiema częściami Puszczy oraz pasem łąk między uroczyskiem Grobelczyk a lasem Grobla
należy do sieci obszarów Natura 2000 (PLB 120002 o powierzchni 11 762,43 ha). Ponadto
utworzono obszary „Lipówka” (obejmujący rezerwat o tej samej nazwie; PLH120010),
„Torfowisko Wielkie Błoto” (PLH 120080) oraz „Koło Grobli” – zajmujący 599,63 ha
w północno-zachodniej części lasu Grobla oraz cały las Koło (PLH 120008) – jedynie część
z w/w obszarów znajduje się na terenie gminy Niepołomice.
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Prócz obszarów Natura 2000 na terenie Puszczy Niepołomickiej istnieje kilka
rezerwatów przyrody. W południowo-wschodniej części puszczy, koło Proszówki rozciąga
się na 12,66 ha rezerwat „Dębina” z zachowanym starodrzewiem dębowym. W okolic
Stanisławic obok asfaltowej drogi cały oddział leśny tworzy rezerwat „Długosz Królewski”
(24,14 ha), utworzony ze względu na licznie występujący tu rzadki gatunek paproci –
długosza królewskiego. Koło leśniczówki „Poszyna” wąski i wydłużony pas terenu zajmuje
„Gibiel” (29,79 ha), największy z puszczańskich rezerwatów, obejmujący fragmenty
pierwotnych lasów grądowych z wiązem i łęgów z bogatą i zróżnicowaną szatą roślinną
oraz stanowiący ostoję zwierząt, m.in. bociana czarnego i orlika krzykliwego. W lesie Grobla
jego najcenniejszy fragment chroni rezerwat „Lipówka” (25,73 ha; 200-letnie drzewostany
grądowe i łęgowe), a w północnej części zarastające wiślane starorzecze objęto ochroną jako
rezerwat „Wiślisko Kobyle” (6,67 ha). Również w lesie Koło powstał rezerwat „Koło” – tu
na 3,49 ha chroni się starodrzew grądowy tj. wielogatunkowy las liściasty z przewagą grabow
i dębów.
Ponadto na terenie gminy znajdują się pomniki przyrody reprezentowane
przez pojedyncze okazy drzew lub skupiska drzew.
4.9.3. Gospodarka leśna
Najistotniejszy kompleks leśny na terenie gminy to kompleks lasów Nadleśnictwa
Niepołomice. Lasy Nadleśnictwa tworzą dwa zasadnicze kompleksy: liściasty, zajmujący
powierzchnię ok. 2 018 ha, położony wzdłuż Wisły oraz kompleks z przewagą siedlisk
borowych o powierzchni ok. 8 906 ha, położony na południe od rzeki Drwinki. W Puszczy
występują wszystkie lasotwórcze gatunki drzew. Dominuje sosna zwyczajna (51%), znaczący
udział mają również dąb i olsza (odpowiednio19% i 11%). Lokalizacja Puszczy na ciepłym
i żyznym fragmencie Podkarpacia oraz na kolejnych terasach pradoliny Wisły skutkuje
dużym bogactwem przyrodniczym i wielką różnorodnością siedlisk: od łęgów zalewanych
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w trakcie wylewów na terasie dolnej, przez siedliska wilgotne i świeże, do zwydmionych
piasków terasy górnej. Nadleśnictwo Niepołomice prowadzi również gospodarkę leśną
oferują do sprzedaży:
- drewno wielkowymiarowe budowlane (iglaste i liściaste)
- drewno średniowymiarowe użytkowe (iglaste i liściaste)
- drewno opałowe
- choinki świerkowe
- sadzonki drzew leśnych i krzewów.

•
•
•
•
•
•

Zasoby przyrodnicze
Silne Strony
Słabe Strony
Lokalizacja na terenie gminy obszarów cennych
przyrodniczo (m.in. obszaru Natura 2000)
• Degradowanie poprzez osuszanie
Liczne tereny atrakcyjnie turystycznie
• Wpływ związany z rozwojem strefy przemysłowej
Szanse
Zagrożenia
Dalszy rozwój infrastruktury turystycznej
• Zmiany klimatyczne
Właściwa ochrona obszarów cennych
• Zanieczyszczenie środowiska
przyrodniczo
• Pożary lasów
Zalesianie nieużytków.
Zapewnienie odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa pożarowego obszarów leśnych.

4.10. Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska,
Klimat okolic Niepołomic nie odbiega znacznie od tego, który panuje w innych
częściach

Kotliny

Sandomierskiej.

Charakteryzują

go

stosunkowo

łagodne

zimy – łagodniejsze niż na otaczających je terenach pogórzy karpackich czy wyżyn
małopolskich. Lata również są cieplejsze niż na wyżej położonych terenach, a ogólna
średnioroczna temperatura wynosi 8°C. Najcieplej jest w lipcu, a najchłodniej
w styczniu. Charakterystyczną cechą klimatu okolic Niepołomic są często występujące
w dolinie Wisły mgły oraz inwersja temperatury, co zmniejsza zdecydowanie liczbę dni
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słonecznych, zwłaszcza jesienią i wiosną. Ostatnie lata przyniosły jednak znaczące zmiany
w parametrach klimatycznych w stosunku do średniej wieloletniej – zimy są coraz
łagodniejsze, o znacznie ograniczonym okresie zalegania śniegu, zaś latem panują
długotrwałe susze i okresy upałów.

4.10.1 Zagrożenie powodziowe
Gmina Niepołomice leży na prawym brzegu rzeki Wisły, między ujściem Podłężanki
(km 97,5) a skrajem Puszczy Niepołomickiej w Woli Zabierzowskiej od wschodu (km 116,3).
Prawie cała powierzchnia gminy poza terenami na południe od Niepołomic znajduje się
w

obszarze

narażonym

z

postanowieniami

na

niebiezpieczeństwo

Dyrektywy

Powodziowej.

powodzi
Teren

wyznaczonym

gminy

chroniony

zgodnie
wałami

przeciwpowodziowymi: prawym wałem Wisły na całej długości gminy od północy, prawym
wałem cofkowym Podłężanki od zachodu oraz lewym wałem Drwinki od południowego
wschodu. Obszary chronione szerokiej doliny Wisły są bardzo płaskie z bogato rozwiniętą
siecią odwadniających je cieków o małych spadkach, biegnących przeważnie licznymi
śladami starorzeczy. Krótkie cieki odwadniające pas terenu przyległego do wału
przeciwpowodziowego uchodzą do Wisły przez śluzy wałowe. Większość terenu odwadniana
jest zgodnie z ogólnym jego nachyleniem w kierunku południowym do rzeki Drwinki
płynącej skrajem gminy. Obszary gminy zagrożone są powodzią lokalną w przypadku
wylania cieków posiadających swoje zlewnie lub znaczne ich części na obszarze zlewni
Drwinki, Podłężanki i ich dopływów oraz bezpośrednich małych dopływów Wisły
szczególnie w czasie wysokiego stanu w korycie rzeki Wisły i przy intensywnych opadach
deszczu oraz powodzią spowodowaną wylaniem Wisły na skutek przerwania obwałowań.
Wylewy lokalnych cieków mają miejsce najczęściej na obszary towarzyszących im szeroko
użytków zielonych (szczególnie w obszarze rzeki Drwinki). Z uwagi na bezspadowy teren,
zalewy choć płytkie zajmują znaczne powierzchnie. Wiosną w czasie topnienia śniegów woda
wylewa z koryt nie znajdując ujścia przez zamarznięte przepusty, może stagnować
na powierzchni terenu i w rowach przydrożnych. Wylewy cieków lokalnych mogą
powodować zalania piwnic pojedynczych budynków i podwórek, lokalny brak przejazdu na
drogach i nie wymagają one zasadniczo ewakuacji mieszkańców z tych obszarów. Zalania
mogą

być

również

powodowane

ograniczonym

przepływem

spowodowanym

nie

wykonaniem konserwacji (wykaszania) cieków będących w administracji państwowej
(wojewody, marszałka) szczególnie rzeki Drwinki w jej środkowym biegu i potoku Chobot –
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Olszyny. Zalania mogą być także spowodowane złym stanem technicznym urządzeń lub nie
przemyślanym działaniem człowieka na tych urządzeniach. W przypadku spływu Wisłą fali
powodziowej grożącej przerwaniem wału przeciwpowodziowego zachodzi konieczność
ewakuacji mieszkańców i inwentarza z terenów zalewowych.
Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa)
wymaga przygotowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego
(MRP). Za opracowanie map zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2012 r. poz. 145 ze zm.) odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Mapy
zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały opracowane w ramach
projektu ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK)
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Centra Modelowania Powodzi i
Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu. Zgodnie z w/w mapami część terenów
położnych w obrębie Gminy Niepołomice znajduje się na terenach zagrożonych powodzią.
Zawarte w w/w mapach informacje mogą stanowić nieoceniona pomoc w zakresie
planowania przestrzennego.
Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Silne Strony
Słabe Strony
•
Współdziałanie z odpowiednimi jednostkami
• Liczne tereny zagrożone pod-topieniami
ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
• Lokalizacja w strefie przemysłowej zakładów
(straż pożarna, zarzadzenie kryzysowe itp.)
mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Szanse
Zagrożenia
• Odpowiedni rozwój infrastruktury
• Szybko postępujące zmiany klimatyczne
przeciwpowodziowej i przeciwpożąrowej
• Powodzie
• Odpowiedni nadzór nad zakładami
• Pożary lasów
przemysłowymi.

4.11. Edukacja i świadomość ekologiczna mieszkańców
Edukacja ekologiczna jest jednym z obowiązków administracji państwowej
wszystkich szczebli. Miasto i Gmina Niepołomice prowadzi od lat program wsparcia edukacji
ekologicznej w placówkach oświatowych na swoim terenie.
Ze względu na przewidywany dynamiczny wzrost liczby ludności gminy, związany
głównie z rozwojem zabudowy podmiejskiej oraz wzrostem liczby miejsc pracy
w Małopolskiej Strefie Inwestycyjnej, należy spodziewać się również rozwoju placówek
oświatowych. Wysoka wartość środowiska przyrodniczego wschodniej części gminy
oraz rozwój sprawnej komunikacji podmiejskiej (linia kolejowa Kraków-Tarnów, kolej
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aglomeracyjna, węzeł autostradowy w Podłężu, rozbudowa dworca busów w Niepołomicach)
sprawia, że teren gminy jest niezwykle atrakcyjnym miejscem dla wycieczek szkolnych.
Wzrost ruchu turystycznego i rekreacyjnego na terenie gminy zwiększa oczekiwania wobec
działań w kierunku kształtowania świadomości ekologicznej odwiedzających poprzez:
•

rozwój ścieżek dydaktycznych (wytyczanie, promocja, publikacje i przewodniki),

•

akcje edukacyjne (wycieczki zorganizowane, imprezy okolicznościowe),

•

rozwój

małej

infrastruktury turystycznej

(miejsca odpoczynku

z

tablicami

edukacyjnymi),
•

wspieranie działań organizacji pozarządowych promujących ekologiczny styl życia
i poszanowanie dla przyrody,

•

artykuły edukacyjne w miesięczniku „Gazeta Niepołomicka”,

•

organizacja wystaw sprzętu przyjaznego środowisku,

•

organizacja konferencji ekologicznych.
Gmina wspiera akcje edukacji ekologicznej prowadzone w szkołach. Fundowane są

dyplomy i nagrody dla laureatów, akcje promowane są w prasie lokalnej oraz na stronach
internetowych.
Edukacja i świadomość ekologiczna mieszkańców
Silne Strony
Słabe Strony
•
Wykorzystanie potencjału w postaci licznych
• Niechęć mieszkańców do wprowadzania zmian
obszarów cennych przyrodniczo na terenie gminy
mających na celu podniesienie świadomości
(ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne itp.)
ekologicznej
Szanse
Zagrożenia
• Odpowiedni rozwój infrastruktury turystycznej
• Brak środków finansowych na prowadzenie działań
edukacyjnych
• Współpraca z innymi gminami posiadającymi
obszary cenne przyrodniczo
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5. Efekty realizacji dotychczasowego programu ochrony środowiska

Lp.

Działanie

1

Kształtowanie polityki przestrzennej
z uwzględnieniem zasad ekorozwoju,
ochrony przyrody i przyjętymi zasadami
gospodarowania na terenach
chronionych

2

3

Ograniczenie niskiej emisji z obiektów
komunalnych

Ograniczenie niskiej emisji z obiektów
prywatnych

Realizacja
zadań w
latach
2009 2013

Udział finansowy
innych jednostek,
źródło finansowania

Opis podejmowanych działań

X

Nadleśnictwo, budżet
gminy,
województwo

W obowiązujących planach miejscowych zagospodarowania
przestrzennego są wyznaczone obszary cenne przyrodniczo
na których występują pewne ograniczenia środowiskowe
lub też obowiązuje zakaz zabudowy.

X

Fundusz spójności
Program Power
(EFRR, budżet
gminy), Fundusz
Szwajcarski

Udział w projekcie SEECA (program POWER)
Wykonanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji
Działania edukacyjne
Wydanie Eco-kalendarza
Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach
Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na
budynkach użyteczności publicznej oraz w domach
prywatnych w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu
Współpracy
Instalacja paneli PV/T na wybranych budynkach

X

Fundusze
ekologiczne
Środki prywatne
WFOŚiGW
Program Power
(EFRR, budżet
gminy), Fundusz
Szwajcarski

Kontrole przeprowadzone przez straż miejską, edukacja
ekologiczna mieszkańców (poprzez stronę internetową, etc.).
Wydanie Eco-kalendarza
Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach
Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na
budynkach użyteczności publicznej oraz w domach
prywatnych w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu
Współpracy
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Lp.

Działanie

4

Ochrona i konserwacja zabytków,
w tym kształtowanie otoczenia
przyrodniczego

5

Ograniczenie niskiej emisji z obiektów
prywatnych. Termomodernizacja,
modernizacja kotłów, systemu
sterowania.

6

Działalność edukacyjna i
administracyjna w kierunku zwalczania
praktyk wypalania traw i spalania śmieci
w gospodarstwach

7

Promocja rozwoju instalacji energetyki
odnawialnej i obiektów o wysokim
standardzie efektywności energetycznej
(termoizolacja, ogrzewanie pasywne,
systemy zintegrowane)

8

Utworzenie i promocja stron
internetowych poświęconych
przyrodniczym walorom gminy,
wspierających edukację ekologiczną

Realizacja
zadań w
latach
2009 2013

Udział finansowy
innych jednostek,
źródło finansowania

X

Budżet gminy

X

budżet gminy, środki
prywatne,
WFOŚiGW, Fundusz
Szwajcarski

X

X

X

Organizacje
pozarządowe,
Program Power
(EFRR, budżet
gminy)
Fundusze
ekologiczne,
Organizacje
pozarządowe,
Fundusz Spójności,
Program Power
(EFRR, budżet
gminy), Fundusz
Szwajcarski
Program Power
(EFRR, budżet
gminy)

Opis podejmowanych działań

W obowiązujących planach miejscowych zagospodarowania
przestrzennego są wyznaczone obszary cenne przyrodniczo.
Gminna Ewidencja Zabytków
Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach
Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na
budynkach użyteczności publicznej oraz w domach
prywatnych w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu
Współpracy
Kontrole przeprowadzone przez uprawnione służby, edukacja
ekologiczna mieszkańców (poprzez stronę internetową, etc.).
Wydanie Eco-kalendarza
Konkursy dot. ochrony powietrza dla młodzieży szkolnej.

Realizacja w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu
Współpracy programu dofinansowania wykonania instalacji
solarnych do podgrzewania c.w.u w domach prywatnych
Działania edukacyjne
Wydanie Eco-kalendarza
Instalacja paneli PV/T
Zamieszczanie informacji o charakterze przyrodniczym na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice
www.niepolomice.eu
Stworzenie zakładki na w/w stronie internetowej dot.
programu Power
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Realizacja
zadań w
latach
2009 2013

Udział finansowy
innych jednostek,
źródło finansowania

X

Fundacje
ekologiczne,
Fundusze UE

Lp.

Działanie

9

Promocja szlaków turystycznych,
walorów kulturowych i przyrodniczych
gminy.

10

Propagowanie proekologicznych
technologii i zachowań konsumenckich
(ogrzewanie, segregacja i utylizacja
odpadów) w materiałach wydawanych
przez gminę (w tym strona internetowa).

X

Fundusze ekologiczne,
Organizacje
pozarządowe,
Program Power (EFRR,
budżet gminy)

11

Akcja „Sprzątania Świata”,
Organizacja „Dni Ziemi”,
Wsparcie inicjatyw szkolnych kół
zainteresowań.

X

Fundusze ekologiczne,
budżet gminy

12

Promocja racjonalnego ekologicznie
i energetycznie wykorzystania resztek
roślinnych w gospodarstwach.

13

14

Przebudowa lasu z uwzględnieniem
wymogów ochrony obszarów Natura
2000.
Dostosowanie polityki przestrzennej
gminy do wymagań zawartych w
planach ochrony obszarów Natura 2000.

X

X
X

Fundusze ekologiczne
Organizacje
pozarządowe,
budżet gminy
Fundusze ekologiczne
Organizacje
pozarządowe
Budżet gminy

Opis podejmowanych działań

Zamieszczanie informacji o charakterze przyrodniczym
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice
Działania zmierzające do utworzenia nowych szlaków
turystycznych na terenie Gminy
Zamieszczanie informacji o charakterze przyrodniczym
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice
Gazeta Niepołomicka
Działania edukacyjne
Wydanie Eco-kalendarza
Zakup pojemników do segregacji odpadów w budynkach
Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice
Instalacja paneli PV/T
Akcje informacyjne w szkołach
Zamieszczanie informacji o charakterze przyrodniczym na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice
Gazeta Niepołomicka
Podejmowane działania mogą stanowić szkolenia dla
rolników oraz prowadzona działalność informacyjna z
wykorzystaniem strony internetowej
Zadania realizowane przez Regionalnego Dyrektora Lasów
Państwowych w Krakowie (Nadleśnictwo Niepołomice)
W obowiązujących planach miejscowych zagospodarowania
przestrzennego są wyznaczone obszary cenne przyrodniczo
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15

Kształtowanie środowiska na terenach
Natura 2000 oraz obszarach sąsiednich

X

Beneficjent RDOŚ,
udział EFRR i Budżet
Państwa

16

Opracowanie koncepcji ruchu
turystycznego w oparciu o system
szlaków, miejsc postojowych i
przystanków komunikacji zbiorowej;
(w tym obszary Natura 2000).

X

WFOŚiGW
Budżet gminy

17

Rozwój i modernizacja infrastruktury
turystycznej na terenie Gminy.

X

18

Wsparcie inicjatyw i imprez z zakresu
rekreacji i turystyki, krajoznawstwa,
edukacji ekologicznej

X

19

20

21

Opieka nad pomnikami przyrody.
Utrzymanie zieleni terenów
komunalnych.
Realizacja projektu „Nadwiślańska
Ósemka – od kultury współczesnego
industrialu do magii Królewskiej
Puszczy – projekt zielonej trasy
dla niezmotoryzowanych.”
Program „Odbiór, transport
i unieszkodliwianie materiałów
zawierających azbest”

X

X

Fundusze UE,
Fundusze
ekologiczne, środki
prywatne;
Budżet gminy
Fundusze UE,
Fundusze
ekologiczne, środki
prywatne;
Budżet gminy

W obowiązujących planach miejscowych zagospodarowania
przestrzennego są wyznaczone obszary cenne przyrodniczo
PZO - plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
Puszcza Niepołomicka (konsultacje, spotkania)

Utworzenie nowych szlaków turystycznych na terenie Gminy
(np. narciarska trasa biegowa po terenie Puszczy
Niepołomickiej)
Trasy rowerowe przy drogach publicznych prowadzące
do Puszczy Niepołomickiej
Konkurs dotyczący ochrony powietrza zorganizowany
dla młodzieży z Gimnazjum

Konkursy dotyczący ochrony powietrza zorganizowany
dla młodzieży z Gimnazjum

Budżet gminy

Ciągła realizacja poprzez Ośrodek Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Niepołomicach Sp. z o.o.

MRPO

Nie zrealizowany

Budżet gminy
Budżet powiatu
Udział mieszkańców

Program dofinansowania do odbioru, transportu
i utylizacji wyrobów zaw. azbest
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22

23

24

25

Środki z Ministerstwa
Gospodarki i budżet
gminy

Zrealizowane

X

Budżet gminy

Kontrole przeprowadzone przez straż miejską, edukacja
ekologiczna mieszkańców (poprzez stronę internetową, etc.).
Ciągła realizacja poprzez Ośrodek Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Niepołomicach Sp. z o.o.
Interwencje Straży Miejskiej

X

MRPO

Nie zrealizowany

X

MRPO

Działania mające na celu uzyskanie środków finansowych
na wykonanie inwestycji

Inwentaryzacja wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy Niepołomice
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów
w gminie
Realizacja inwestycji „Stacja przyrodnicza
„Puchalski” Placówka Muzeum
Niepołomickiego na wolnym powietrzu”.
Konserwacja zbiorów Muzeum
Niepołomickiego – digitalizacja klisz
Puchalskiego wraz z pełną prezentacją zbioru
na stronie internetowej, konserwacja zbiorów
fonograficznych”.
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Działania w zakresie rozbudowy gminnego system kanalizacji sanitarnej.

Lp.

1

2

3

Działanie
Realizacja projektu "Zintegrowany
system zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków w Mieście
Niepołomice i wschodniej części gminy
Niepołomice”
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
w strefie zachodniej; kontynuacja
projektu "Zintegrowany system
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków” w latach 2010 – 2014.
Rozbudowa kanalizacji w strefie
wschodniej. kontynuacja projektu
"Zintegrowany system zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków”
w latach 2010 – 2014.

Realizacja
zadań w
latach
2009-2013

Udział finansowy
innych jednostek,
źródło finansowania

X

Fundusz Spójności,
fundusze
ekologiczne, budżet
gminy

X

Fundusz Spójności,
fundusze
ekologiczne, budżet
gminy

X

Fundusz Spójności,
fundusze
ekologiczne, budżet
gminy

Opis podejmowanych działań

Realizacja harmonogramu działań ustalonego przez
Niepołomicką Gminną Spółkę Wodną
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Inwestycje i działania, dla których skutki środowiskowe zależą od standardów wykonania, oraz działania nie finansowane z budżetu gminy.

Lp.

1

2

3

4
5

Działanie
Realizacja projektu „Instalacja
systemów energii odnawialnej
w Gminach: Niepołomice, Wieliczka,
Skawina oraz Kłaj, na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach
prywatnych” – kolektory słoneczne,
obszar gminy Niepołomice
Budowa obwodnicy Niepołomic (II
etap) oraz budowa drogi łączącej
Niepołomicką Strefę Inwestycyjną
z autostradą A4” – sfera działań
ograniczających uciążliwość inwestycji
dla środowiska, w tym rozcięcie
korytarzy ekologicznych
Budowa zjazdu z autostrady A4
do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej
oraz Wielickiej Strefy Aktywności
Gospodarczej
Pomiary akustyczne, budowa ekranów
akustycznych i pasów ochronnych
wzdłuż autostrady A4
Nasadzenia i kształtowanie zieleni
terenów komunikacyjnych

Realizacja
zadań w
latach
20092015

Udział finansowy
innych jednostek,
źródło finansowania

Opis podejmowanych działań

X

Fundusz Szwajcarski
FOŚiGW
środki własne
inwestorów

Realizacja w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu
Współpracy programu dofinansowania wykonania instalacji
solarnych do podgrzewania c.w.u w domach prywatnych.

X

MRPO

Zrealizowane

X

MRPO

Niezrealizowane - decyzja o budowie podjęta, w następnych
latach będzie zrealizowana

X

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad

Pomiary ruchu prowadzone przez WIOŚ Kraków oraz
badania własne

X

EFRR

Nasadzenia drzew na terenie gminy
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6. Cele programu ochrony środowiska, zadania i wskaźniki

Lp

Obszar
interwencji

Cel

Kierunek
interwencji

Nazwa

A

B

C

D

E

1

klimat i powietrze

poprawa jakości
powietrza

rozwój
transportu
w kierunku
transportu
przyjaznego dla
środowiska

rozwój
rozproszonych
odnawialnych
źródeł energii,
modernizacja/
wymiana
indywidualnych
źródeł ciepła, a
także termomodernizacja

Rozwój sieci
komunikacji
zbiorowej

budowa
infrastruktury
rowerowej

Wskaźnik
Wartość
bazowa
F

Wartość
docelowa
G

Zadania

Właściciel
zadania

Ryzyka

H

I

J

moc ze źródeł
odnawialnych
(kW),

-

Rosnąca

1. Finansowanie
OZE dla
mieszkańców gminy
2. Instalacja OZE w
obiektach gminy
3. Prowadzenie
termomodernizacji
obiektów
4. Promowanie
działań edukacyjnych
pokazujących
możliwe
oddziaływanie na
jakość powietrza

Stężenie
poszczególnych
zanieczyszczeń
określanych przez
WIOŚ Kraków

-

Malejąca

1. Prowadzenie
pomiarów stężeń
zanieczyszczeń

Rosnąca

1. Rozwój linii
autobusowych
2. Budowa parkingu
P+R przy dworcu
kolejowym

Ilość
przewożonych
pasażerów

Długość ścieżek
rowerowych

-

-

Rosnąca

Gmina

Koszty
inwestycyjne

WIOŚ
Gmina

Koszty
inwestycyjne

Gmina

Koszty
inwestycyjne

1. Budowa nowych
ścieżek rowerowych
na terenie gminy
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Obszar
interwencji

Cel

Kierunek
interwencji

Nazwa

A

B

C

D

E

1

klimat akustyczny

Lp

Ochrona przed
hałasem

rozwój sieci
drogowej oraz
ograniczanie
uciążliwości
związanej z hałasem
komunikacyjnym

Wskaźnik
Wartość
bazowa
F

Wartość
docelowa
G

Badania natężenia
hałasu w
wybranych
miejscach gminy

-

Utrzymana
na stałym
poziomie

Ilość pasażerów
korzystających z
linii
autobusowych

-

Rosnąca

-

-

Zadania

Właściciel
zadania

Ryzyka

H

I

J

1. Prowadzenie
pomiarów emisji
hałasu

WIOŚ
Gmina

Koszty
inwestycyjne

1. Rozwój linii
autobusowych
2. Budowa parkingu
P+R przy stacji
kolejowej w Podłężu

Gmina

Koszty
inwestycyjne

-
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Obszar
interwencji

Cel

Kierunek
interwencji

Nazwa

A

B

C

D

E

1

pola elektroma-gnetyczne

Lp

Wyniki
prowadzonych
pomiarów
natężenia
promieniowana

Ochrona przed
polami
elektromagnetyc
znymi

Wskaźnik
Wartość
bazowa
F

-

Wartość
docelowa
G

Utrzymana
na stałym
poziomie

Zadania

Właściciel
zadania

Ryzyka

H

I

J

Dokonywanie oceny
poziomów pól
elektromagnetycznyc
h w środowisku i
obserwacji ich
zmian,

Gromadzenie i
analiza danych nt.
instalacji
emitujących pola
elektromagnetyczne
wymagających
zgłoszeń

Minimalizacja
wpływu
promieniowania
niejonizującego

Ilość zgłoszonych
instalacji
emitujących
promieniowanie

-

Malejąca

Wprowadzenie do
planów
zagospodarowania
przestrzennego
zapisów dotyczących
lokalizacji źródeł
promieniowania
niejonizującego

WIOŚ

Zbyt rzadka
częstotliwość
badań

Starostwo
Powiatowe

Prowadzenie
przez dane
podmioty
działalności bez
wymaganego
zgłoszenia

Gmina

Koszty związane
z prowadzeniem
działań
planistycznych
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Obszar
interwencji

Cel

Kierunek
interwencji

Nazwa

A

B

C

D

E

1

zasoby i jakość wód

Lp

poprawa jakości
wód

Ochrona przed
zanieczyszczeniami
z terenów
zabudowanych i
przemysłowych

Ilość
przeprowadzanych kontroli w
ciągu roku przez
WIOŚ/Straż
Miejską

Likwidacja szamb
i przydomowych
oczyszczalni wraz
z rozwojem sieci
kanalizacyjnej

Ilość szamb /
przydomowych
oczyszczalni

Wskaźnik
Wartość
bazowa
F

-

-

Wartość
docelowa
G

Utrzymana
na stałym
poziomie

Zadania

Właściciel
zadania

Ryzyka

H

I

J

Intensyfikacja
działań kontrolnych
mających na celu
przeciwdziałanie
odprowadzaniu nieoczyszczonych
ścieków do
wód/ziemi oraz
przeciwdziałanie
nieprawidłowościom
w odprowadzaniu
ścieków i gospodarce
odpadami, w tym
weryfikacja
pozwoleń
środowiskowych

WIOŚ
Gmina
Straż Miejska

Zanieczyszczenia
pochodzące
spoza terenu
gminy

Malejąca
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Obszar
interwencji

Cel

Kierunek
interwencji

Nazwa

A

B

C

D

E

1

Gospodarka wodno-ściekowa

Lp

dostęp do sieci
wodociągowej i
kanalizacyjnej

Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej

Rozbudowa sieci
wodociągowej
Zmniejszenie strat
w przesyłach

racjonalizacja
zużycia wody

Zmniejszenie
zużycia wody w
gospodarstwach
domowych

Lp

Obszar
interwencji

Cel

Kierunek
interwencji

A

B

C

D

Ochrona przed
narażeniem na
barszcz
Sosnowskiego

Likwidacja
barszczu
Sosnowskiego na
terenie woj.
małopolskiego

1

Ochrona
zdrowia
ludzi

Wskaźnik
Wartość
bazowa
F

Długość
wybudowanej
sieci w km

-

Długość
wybudowanej
sieci w km
Wielkość strat
związanych z
ucieczką wody (%
przesłanej wody)
Zużycie per
mieszkańcy
podłączeni
(m3/osoba)

Nazwa

Rosnąca

Zadania

Właściciel
zadania

Ryzyka

H

I

J

Budowa sieci
wodociągowej i
kanalizacji
sanitarnej w
mieście i gminie
Niepołomice

Gmina

Koszty
inwestycyjne

-

Rosnąca

-

Malejąca

Okresowe
kontrolowanie

Gestor sieci

Koszty
inwestycyjne

-

Malejąca

Edukacja,
informacja

Gmina

Koszty
inwestycyjne

Wskaźnik
Wartość
bazowa
F

E
Wielkość
powierzchni, na
której wykonano
zabiegi
Ilość urazów,
których
przyczyną był
barszcz
Sosnowskiego

Wartość
docelowa
G

Wartość
docelowa
G

Zadania

Właściciel
zadania

Ryzyka

H

I

J

-

-

Okresowe
kontrolowanie

Gmina

Koszty
inwestycyjne

-

Malejąca

Okresowe
kontrolowanie

Gmina

Koszty
inwestycyjne
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Lp

Obszar
interwencji

Cel

Kierunek
interwencji

Nazwa

A

B

C

D

E
Ilość
przeprowadzonych kontroli

1

Zasoby geologiczne

Ilość
przeprowadzonych kontroli

Racjonalne
gospodarowanie
zasobami
surowców
mineralnych

Ilość
przeprowadzonych kontroli

Wskaźnik
Wartość
bazowa
F

Wartość
docelowa
G

Właściciel
zadania

Ryzyka

H

I

J

Nadzór i kontrola
koncesji na
wydobywanie
kopalin
Kontrola w zakresie
nielegalnego
wydobywania
kopalin (bez
wymaganej koncesji

-

Utrzymana
na stałym
poziomie

-

Utrzymana
na stałym
poziomie

-

Utrzymana
na stałym
poziomie

Nadzór i kontrola
miejsc wykonywania
prac geologicznych

Rosnąca/
Utrzymana
na stałym
poziomie

Opracowanie
wskazań ochrony i
docelowego
zagospodarowania
terenów
występowania
rezerw zasobów
kopalin (poprzez
egzekucję zapisów
w miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego), w
celu zabezpieczenia
ich przed
zainwestowaniem
uniemożliwiającym
ich
eksploatację.

ograniczanie presji
środowiskowej
wywieranej przez
sektor górniczy
Obszar w ha
objęty MPZP
posiadającymi
stosowne zapisy
dot. ochrony
zasobów
surowców
mineralnych

Zadania

-

Okręgowe
urzędy
Górnicze
Okręgowe
urzędy
Górnicze
Starosta,
Marszałek,

Okręgowe
urzędy
Górnicze
Spory
kompetencyjne

Gmina
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Lp

Obszar
interwencji

Cel

Kierunek
interwencji

Nazwa

A

B

C

D

E

1

Gleby

Ochrona
gleb
użytkowanych
rolniczo

Podniesienie
jakości gleb
oraz ich
ochrona

Liczba
uczestników
szkoleń

Wyniki badań
gruntów
(stwierdzone
przekroczenia)

Wskaźnik
Wartość
bazowa
F

-

-

Wartość
docelowa
G

Rosnąca

Malejąca

Rekultywacja
terenów
zdegradowanych
i zdewastowanych

Wyniki badań
gruntów
(stwierdzone
przekroczenia)

-

Malejąca

Właściwe
zagospodarowanie
terenów
osuwiskowych i
terenów
zagrożonych

Odpowiednie
zapisy w MPZP

-

-

Zadania

Właściciel
zadania

Ryzyka

H

I

J

Koordynowanie działań
dotyczących
upowszechniania
zasad Dobrych Praktyk
Rolniczych oraz upraw
ekologicznych
Prowadzenie
systemowych badań
określających
zanieczyszczenie gleb
użytkowanych
rolniczo w ramach
krajowego monitoringu
ekologicznego
Monitoring stopnia
zanieczyszczenia gleb w
obrębie
funkcjonujących obecni
i w przeszłości
zakładów
przemysłowych oraz
wokół czynnych lub
zamkniętych składowisk
odpadów

Wprowadzanie
odpowiednich zapisów
w MPZP

Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
Powiat

Koszty
inwestycyjne

WIOŚ oraz
Podmioty
władające
danym
terenem

Koszty
inwestycyjne;
reprezentatywno
ść pobranych
próbek

WIOŚ oraz
Podmioty
władające
danym
terenem

Koszty
inwestycyjne;
reprezentatywno
ść pobranych
próbek

UMiG
Niepołomice

Koszty
inwestycyjne
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Obszar
interwencji

Cel

Kierunek
interwencji

Nazwa

A

B

C

D

E

1

gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Lp

Rozwój systemów
selektywnego
zbierania odpadów i
odzysku odpadów
Zapewnienie
prawidłowej
gospodarki
odpadami,
bezpiecznej dla
środowiska

Działania kontrolne
w gospodarce
odpadami,
rekultywacja
składowisk
odpadów
komunalnych oraz
eliminowanie
nielegalnych
składowisk

Wskaźnik
Wartość
bazowa
F

udział odpadów
komunalnych
zbieranych
selektywnie w
masie wszystkich
zebranych
odpadów
komunalnych w
skali gminy (%)

-

udział odpadów
komunalnych
niepodlegających
składowaniu w
ogólnej masie
odpadów
komunalnych (%),

-

Ilość
wyeliminowanych
nielegalnych
składowisk

-

Wartość
docelowa
G

Rosnąca

Rosnąca

-

Zadania

Właściciel
zadania

Ryzyka

H

I

J

1. Rozwój
selektywnej zbiórki
odpadów
komunalnych, w tym
zbiórki surowców
wtórnych
2. Zapewnienie
prawidłowej
gospodarki
odpadami
niebezpiecznymi z
sektora komunalnego
3. Kontynuacja akcji
usuwania wyrobów
zawierających azbest
Nadzór nad
gospodarką
odpadami z sektora
gospodarczego

Rekultywacja
zamykanych
składowisk odpadów
komunalnych,
likwidowanie
nielegalnych
wysypisk odpadów

Gmina

Koszty
inwestycyjne

WIOŚ
Gmina

Częstotliwość
kontroli

Gmina

Koszty
inwestycyjne
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Lp

Obszar
interwencji

Cel

Kierunek
interwencji

Nazwa

A

B

C

D

E

1

zasoby przyrodnicze

odsetek obszarów
Natura 2000
objętych planami
zarządzania (%),

Ochrona, rozwój i
uporządkowanie
systemu obszarów
chronionych
Ochrona terenów
cennych
środowiska
przyrodniczego

Powierzchnia
terenów zielonych
na terenie gminy

Ilość
prowadzonych
zajęć
edukacyjnych

Kształtowanie
polityki
zagospodarowania
przestrzennego
respektującego
wartości
przyrodnicze i
krajobrazowe

łączna
powierzchnia
obszarów:
rezerwatów
przyrody, parków
narodowych i
obszarów Natura
2000 na terenie
gminy

Wskaźnik
Wartość
bazowa
F

-

Wartość
docelowa
G
Rosnąca/
Utrzymana
na stałym
poziomie

-

Rosnąca/
Utrzymana
na stałym
poziomie

-

Rosnąca/
Utrzymana
na stałym
poziomie

-

Rosnąca/
Utrzymana
na stałym
poziomie

Zadania
H
Realizacja planów
ochrony na terenach
chronionych
przyrodniczo
Ochrona istniejących
i zakładanie nowych
terenów zielonych
Pielęgnacja terenów
zielonych w pasach
drogowych wokół
dróg
Kształtowanie
właściwych postaw
społeczeństwa wobec
przyrody poprzez
prowadzenie
szkoleń i edukacji
ekologicznej w
zakresie ochrony
przyrody i
bioróżnorodności

Planowanie
inwestycji z
zachowaniem
walorów
przyrodniczych i
krajobrazowych

Właściciel
zadania

Ryzyka

I

J

Zarządca
danego
obszaru
chronionego

Koszty
inwestycyjne

Gmina
Nadleśnictwo

Koszty
inwestycyjne

Zarządca
drogi

Koszty
inwestycyjne

Gmina
Nadleśnictwo

Koszty
inwestycyjne

Gmina
Organizacje
ekologiczne

Koszty
inwestycyjne
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Obszar
interwencji

Cel

Kierunek
interwencji

Nazwa

A

B

C

D

E

1

adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Lp

Działania na
rzecz
ograniczenia
występowania
nadzwyczajnych
naturalnych
zagrożeń
środowiska

Wskaźnik
Wartość
bazowa
F

Właściwe
zagospodarowanie
terenów
zagrożonych
powodzią oraz
suszą hydrologiczną

Pojemność
zbiorników
umożliwiających
retencję

Zwiększenie
retencyjności zlewni
oraz kontrola stanu
technicznego
urządzeń
zabezpieczenia
przeciwpowodziow
ego

Ilość wykonanych
prac remontowych
w obrębie wałów i
urządzeń wodnych

Działania
zmierzające do
zmniejszenia
zagrożenia w
przypadku
wystąpienia awarii
przemysłowej

Ilość awarii
przemysłowych na
terenie gminy

-

-

-

Wartość
docelowa
G

Rosnąca/
Utrzymana
na stałym
poziomie

Rosnąca/
Utrzymana
na stałym
poziomie

Malejąca

Zadania

Właściciel
zadania

Ryzyka

H

I

J

Systematyczna
kontrola stanu
wałów
przeciwpowodziowyc
h i urządzeń
wodnych

Zarządca
wałów i
urządzeń
wodnych

Koszty
inwestycyjne;
spory
kompetencyjne

Udrożnienie potoków
i budowa niewielkich
zbiorników
retencyjnych na
mniejszych rzekach
powiatu,

Zarządca
wałów i
urządzeń
wodnych

Koszty
inwestycyjne;
spory
kompetencyjne

Budowanie obiektów
małej retencji

Gmina,
Nadleśnictwo,
Podmioty
prywatne

Koszty
inwestycyjne

Systematyczna
kontrola
przedsiębiorstw
posiadających
substancje
niebezpieczne

WIOŚ
Straż Pożarna,
Państwowa
Inspekcja
Pracy

Częstotliwość
kontroli
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Obszar
interwencji

Cel

Kierunek
interwencji

Nazwa

A

B

C

D

E

1

działania edukacyjne (działanie horyzontalne)

Lp

Wskaźnik
Wartość
bazowa
F

Ilość
przeprowadzonych warsztatów

-

Wartość
docelowa
G

Utrzymana
na stałym
poziomie

Rozwój edukacji
ekologicznej
Długość szlaków
ekologicznych na
terenie gminy
oraz ilość tablic
informacyjnych

Podniesienie
świadomości
ekologicznej
społeczeństwa

Ilość otrzymanych
wiadomość
Rozwój i
doskonalenie
komunikacji
społecznej

Ilość odsłon podstrony
internetowej dot.
ochrony
środowiska

-

-

-

Rosnąca/
Utrzymana
na stałym
poziomie

Rosnąca

Rosnąca

Zadania

Właściciel
zadania

Ryzyka

H

I

J

Działania dla
utrzymania i
rozbudowy ścieżek
ekologicznych,
rowerowych i tras
turystycznych,

Gmina
Organizacje
Ekologiczne
Nadleśnictwo

Koszty
inwestycyjne

Promocja działań
ekologicznych

Gmina
Organizacje
Ekologiczne
Nadleśnictwo

Koszty
inwestycyjne

Wspieranie
programów edukacji
ekologicznej dla
szkół

Gmina
Organizacje
Ekologiczne
Nadleśnictwo

Koszty
inwestycyjne

Interaktywna
wymiana informacji
ze społeczeństwem
poprzez stronę
internetową
UMiG w zakresie
ochrony środowiska.

Gmina

Koszty
inwestycyjne
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6.1. Harmonogram realizacji zadań wraz z ich finansowaniem
Na podstawie analizy stanu środowiska naturalnego i jego komponentów,
w Programie Ochrony Środowiska, określono główne zadania w dziedzinie ochrony
środowiska, jakie są ważne na terenie Miasta i Gminy Niepołomice. Stały się one podstawą
do sformułowania i zaplanowania odpowiednich działań.
Zgodnie z wymogami prawa i wytycznymi zawartymi w Powiatowym Programie
Ochrony Środowiska (PPOŚ) oraz Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska (WPOŚ)
zakres Gminnego Programu Ochrony Środowiska (GPOŚ) powinien wynikać z polityki
ekologicznej państwa, ze wskazaniem priorytetów ochrony środowiska.
Podobnie, jak w przypadku Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wielickiego
określenie szczegółowego harmonogramu i oszacowanie nakładów niezbędnych na realizację
całości zadań przewidzianych w niniejszym programie ochrony środowiska jest trudne
i byłoby obarczone zbyt dużym błędem. W wielu przypadkach trudno jest określić
harmonogram i oszacować nakłady niezbędne na wykonanie poszczególnych zadań,
co wynika z faktu iż w ich realizację zaangażowanych jest wiele podmiotów (województwo,
gminy, związki gmin, przedsiębiorcy, zarządcy dróg itp). Ponadto na realizację niektórych
zadań gmina będzie występowała o unijne dotacje, a wyniki tych starań nie są pewne.
Zadania określone w punkcie 6 POŚ zostaną według planu zrealizowane do końca
2020 roku. W przypadku zadań o charakterze ciągłym należy dokonywać systematycznej
oceny, czy działania prowadzą do poprawy danego elementu środowiska.

7. System instytucji zaangażowanych w realizację programu ochrony środowiska
Realizacja

celów

strategicznych

rozwoju

gminy

nieodłącznie

wiąże

się

z podejmowaniem decyzji wpływających na stan i przyszłość środowiska przyrodniczego.
Równoprawne traktowanie aspektów gospodarczych, społecznych i przyrodniczych jest
jednym z podstawowych wyznaczników rozwoju zrównoważonego. W strategii rozwoju
uwzględniana

musi

zostać

właściwa

ochrona

cennych

walorów

przyrodniczych

i krajobrazowych oraz nieodnawialnych i odnawialnych zasobów naturalnych.
Cele ogólne polityki ochrony środowiska realizowane są poprzez osiąganie celów
strategicznych. Polityka ekologiczna gminy jest systemem dynamicznym, podlegającym
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okresowej weryfikacji i dostosowanym do zmieniających się warunków środowiskowych,
gospodarczych, społecznych, prawnych. Kierunki działań, cele i zadania niniejszego
programu ochrony środowiska podlegać powinny stałej weryfikacji.
Część z wytyczonych celów jest koordynowana na poziomie województwa, jednak
w większość działań musi zostać włączona administracja szczebla powiatowego i gminnego.
Niemal w każdym przypadku ostateczny efekt ekologiczny zależy zarówno od koordynacji,
wsparcia merytorycznego i finansowego województwa, jak i zarządzania środowiskiem
oraz akceptacji społecznej celów programu na poziomie lokalnym.
Gmina podejmuje działania wyznaczone w ramach działań koordynowanych
na szczeblu województwa i powiatu. Dla wsparcia inicjatyw lokalnych poszukuje wsparcia
w programach ponadlokalnych, międzynarodowych, oraz kształtuje zakres przyszłych
programów ochrony środowiska wyższych szczebli.
Dla realizacji programu ochrony środowiska należy wykorzystać szeroki wachlarz
instrumentów uwzględnionych w polityce ekologicznej kraju. Należą do nich:
•

instrumenty prawne, w tym realizacja zapisów systemu prawa ochrony środowiska,

•

instrumenty ekonomiczne (finansowe),

•

instrumenty organizacyjne,

•

planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju gospodarczego,

•

system ocen oddziaływania na środowisko i audytów ekologicznych, wchodzący
w części w system prawa ochrony środowiska w system standardów ekologicznych
oraz działania z zakresu „dobrej praktyki” zawodowej i gospodarczej,

•

edukacja ekologiczna,

•

instrumenty realizujące ustawowe prawa społeczeństwa do dostępu do informacji
o środowisku,

•

instrumenty kształtujące świadomość ekologiczną konsumentów, popyt na towary
ekologiczne, oraz zasady konkurencji rynkowej z uwzględnieniem oddziaływania firm
na środowisko,

•

negocjacje z podmiotami gospodarczymi, jednostkami administracji państwowej,
organizacjami pozarządowymi oraz strukturami administracyjnymi Unii Europejskiej,
będącymi partnerami w realizacji poszczególnych zadań programu.
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Zastosowanie powyższych środków i instrumentów zostało zasygnalizowane w opisie
poszczególnych problemów i zadań programu.

8. Procedury monitoringu, przeglądu stopnia realizacji programu ochrony
środowiska oraz jego aktualizacji

Podstawowym mechanizmem kontroli realizacji programu ochrony środowiska jest
sporządzane i zatwierdzane przez Radę Gminy sprawozdanie z jego realizacji, oraz bieżąca
ocena wybranych wskaźników.
Sprawozdanie z realizacji GPOŚ powinno zawierać w szczególności:
•

określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań

•

określenia stopnia realizacji przyjętych celów

•

oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem

•

analizy przyczyn tych rozbieżności.
Podstawą dla uzyskania cząstkowych ocen realizacji zadań oraz kierunków zmian jest

okresowe obliczanie wartości wybranych wskaźników. Ocena realizacji Programu wymaga
zebrania informacji z różnych referatów urzędu oraz instytucji zewnętrznych. Sprawna
realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej wymaga koordynacji z działaniami
inwestycyjnymi oraz dostosowanie do harmonogramów realizacji pozostałych zadań.

Dla oceny stopnia realizacji poszczególnych zadań programu niezbędny jest system
kontroli oparty o zestaw wskaźników ekologicznych i gospodarczych. Należy pamiętać,
że rola wskaźników nie ogranicza się do zebrania danych statystycznych.
Wskaźniki powinny spełniać następujące zadania:
•

definiować problem,

•

skupiać uwagę na istotnych problemach,

•

ukazywać związki,

•

mierzyć rozwój,

•

edukować,

•

motywować.
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Podstawowe wskaźniki mierzące postęp poszczególnych zadań zostały określone
w harmonogramie programu.
Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Gminny Program
Ochrony Środowiska, podobnie jak programy wyższych szczebli, podlega okresowej zmianie,
tj. przyjęciu na dany czas, po upływie tego czasu będzie należało opracować nowy program”.
Zmiana programu obejmuje:
•

weryfikację długo i średniookresowych celów polityki ekologicznej gminy
z uwzględnieniem nowych zapisów planów wyższego szczebla, polityki ekologicznej
państwa a także aktualnych przepisów systemu prawa ochrony środowiska,

•

weryfikację informacji o stanie środowiska i gospodarki w gminie,

•

przedstawienie danych o środowisku pod kątem nowych zadań zawartych
w programie,

•

analizę stopnia i trudności wykonania poprzedniego planu,

•

opracowanie harmonogram zadań na okres kolejnych lat.
Ponadto, na podstawie wniosków z raportu realizacji POŚ, dokonywane będą korekty

zadań oraz harmonogramu ich wykonania w celu elastycznego reagowania na zmiany
warunków

zewnętrznych

oraz

umożliwienie

wykorzystania

sytuacji

gospodarczej

oraz nowych ofert technologicznych.
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9. Spis wykorzystanych aktów prawnych:
Spis wykorzystanych aktów prawnych:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tj.: Dz.U. 2016 poz. 353),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity:
Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zmianami),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 469 z
późn. zmianami),
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2015 poz. 196 z
późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21),
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz.U. 2015 poz. 1688)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 71),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1031),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 z późn.
zmianami),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.
2014 poz. 1800),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002 nr 165 poz. 1359).
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