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1. Wprowadzenie 
 
 
 Zgodnie z artykułem 17, ustęp 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.; dalej ustawa Prawo 

Ochrony Środowiska) organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej 

państwa, a także zapisów wojewódzkiego programu ochrony środowiska i powiatowego 

programu ochrony środowiska, sporządza gminny program ochrony środowiska, 

uwzględniając wymagania polityki ekologicznej państwa określone w artykule 14 Ustawy 

Prawo ochrony środowiska. Program, o którym mowa uchwala rada gminy (artykuł 18, ustęp 

1 Ustawy Prawo ochrony środowiska). 

 Zgodnie z art. 18, ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy gminy 

sporządza co dwa lata raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska (zwany dalej 

Raportem), który przedstawia Radzie Miejskiej.  

 Niniejszy dokument stanowi realizację obowiązku, o którym mowa  

powyżej – jest to opracowanie raportu z wykonania „Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2009-2012, z perspektywą do roku 

2016” zgodnie z ust. 2 art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 Raport o którym mowa powyżej został sporządzony za lata 2009-2010.   

 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Burmistrz 

Niepołomic ma obowiązek zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej opracowany Raport 

z realizacji Programu Ochrony Środowiska, tak aby każdy mieszkaniec mógł zweryfikować 

stopień realizacji zamierzeń gminy w zakresie ochrony środowiska.  
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2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJ ĘTEGO 
RAPORTEM  

2.1. Poło żenie 
 

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. osób1 (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). 

 
Rys. 1 Mapa poglądowa 

 

1Dane z roku 2011 
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2.2. INFORMACJE OGÓLNE 

2.2.1. Rys historyczny 
 

Początki osady, które dały podwaliny dzisiejszym Niepołomicom pochodzą sprzed 

kilkuset lat i są nierozerwalnie związane z historią Polski. Wiąże się z nimi wiele wydarzeń 

ważnych dla dziejów Polski, o czym świadczą stare kroniki Długosza, Bielskiego 

i Paprockiego. Historia sięga czasów Władysława Łokietka, który reformując zarząd dóbr 

monarszych Małopolski nabył małą osadę śródleśną i ulokował w niej zarząd majątku 

królewskiego. W okresie panowania Kazimierza Wielkiego wybudowano zamek i kościół 

parafialny, które do dziś stanowią symbol dawnej świetności. Położona pośrodku puszczy 

osada  stwarzała możliwości wypoczynku dla karawan kupieckich i orszaków królewskich. 

Za czasów Jagiellonów Niepołomice stały się Królewską siedzibą - chętnie przebywał 

tu Władysław Jagiełło. Niepołomice prawa miejskie otrzymały już po rozbiorach. 11 kwietnia 

1776 roku władze austriackie umieściły tutaj siedziby dyrekcji dóbr państwowych, sądu 

powiatowego, urzędu celnego i skarbowego, założyły obszerny rynek oraz nadały miastu 

herb. W okresie międzywojennym herb zmieniono nadając mu kształt owalny z wizerunkiem 

orła z koroną i napisem Miasto Niepołomice. Obecny herb nawiązuje jednak do pierwotnej 

wersji. 

 

2.2.2. Geografia 
 

Geograficznie większa część obszaru gminy leży na Nizinie Nadwiślańskiej, choć jego 

południowy skrawek to już teren Podgórza Bocheńskiego. Z kolei Puszcza Niepołomicka 

rozciąga się przede wszystkim na terenie Niziny Nadwiślańskiej, choć jej południowa część 

także obejmuje niewielkie wzniesienia wspomnianego Podgórza. Łączna powierzchnia lasów 

puszczańskich to prawie 118 km2, podzielonych na kilka odrębnych części. Największy jest 

główny kompleks, rozciągający się od Niepołomic i Staniątek na zachodzie po szosę z Bochni 

do Świniar na wschodzie oraz od Drwinki na północy do linii kolejowej Kraków – Tarnów  

na południu. Między Drwinką a Wisłą znajduje się mniejszy las Grobla, którego północno-

wschodnia część, oddzielona pasem łąk, nosi nazwę uroczyska Grobelczyk. Wreszcie 

najmniejszy i najbardziej oddalony od pozostałych fragment Puszczy to las Koło, 

rozciągający się wzdłuż Wisły w okolicach Zabierzowa Bocheńskiego i Woli Zabierzowskiej. 
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Administracyjnie ostępy leśne podzielone są pomiędzy gminy Niepołomice, Kłaj, Drwinia  

i Bochnia. 

2.2.3. Klimat 
 

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 

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. 

2.2.4. Topografia 
 

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 
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północne stoki stromo opadają ku rozległym obszarom należącym do Niepołomickiej Strefy 

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 w okolicy wzgórza Kobyla Głowa (212 m n.p.m.) na południe  

od leśniczówki Przyborów. Ciekawostką tej części Podgórza 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. 
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2.2.5. Hydrologia 
 

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 Raby. 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. 

 

2.2.6. Komunikacja 
 

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.  

Wśród innych dróg mających dużą wagę dla gminy należy wymienić drogę nr 964 

oraz powstającej drogi o dużym znaczeniu dla strefy przemysłowej (ul. Wimmera). 
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Rys. 2 Mapa poglądowa 

 

Najbliżej znajdujący się port lotniczy położony jest w Balicach, który rocznie 

obsługuje ponad kilka milionów pasażerów i jest drugim co do wielkości portem lotniczym  

w Polsce. Lądują na nim samoloty wielu linii lotniczych - zarówno rejsowych  

jak i czarterowych. Na terenie gminy Niepołomice działa stacja kolejowa w Podłężu, z której 

pociągi kursują między innymi do Krakowa, Tarnowa, Rzeszowa, Katowic czy Krynicy.  

W sołectwie Staniątki działa także kolejowy przystanek osobowy.  

Do terenu Niepołomickiej Strefy Przemysłowej, zajmującego obszar około 400 

hektarów prowadzi szeroka droga gminna (ul. Wimmera), wybudowana na terenie dawnej 

linii kolejowej, przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Prowadzi ona bezpośrednio 

do Drogi Krajowej nr 75, dzięki czemu samochody dostawcze oraz ciężarowe mogą 

dojeżdżać do przedsiębiorstw omijając historyczne centrum miasta. 
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Rys. 3 Zdjęcie satelitarne 

2.2.7. Obszary chronione 
 

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 „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 
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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 Poszynka 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. 

 

Pomniki przyrody 

Na terenie Miasta i Gminy Niepołomice należy wymienić również istniejące pomniki 

przyrody: 

 

Lp. 

Nazwa pomnika przyrody 
(zgodna z aktem prawnym o 

ustanowieniu danego 
pomnika przyrody) 

Opis pomnika 
przyrody 

Lokalizacja 

1 Jan 
Dąb bezszypułkowy 
(Quercus petraea),  
o obwodzie 435 cm, 

Wola Zabierzowska 

2 Skupienie drzew 

Lipa drobnolistna 6szt.; 
obwód: 

435,420,445,310,285, 
370 

Wola Batorska 

3 Skupienie drzew 

Lipa drobnolistna 2szt.; 
obwód: 290,195; Klon-

Jawor-3szt.; 
obwód:320,180,185; 

Wiąz Polny 1szt, obwód 
440, 

Niepołomice 

4 Wiąz Wiąz Niepołomice 

5 Dąb szypułkowy Dąb szypułkowy Podłęże 
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Rys. 4 Obszary chronione 

Obszary chronione w ramach NATURA 2000 (dyrektywa ptasia) 
Obszary chronione w ramach NATURA 2000 (dyrektywa siedliskowa) 

Rezerwaty przyrody 



 14 

 

3. WYDATKI PONIESIONE PRZEZ GMINĘ NIEPOŁOMICE NA 
REALIZACJE ZADA Ń PROEKOLOGICZNYCH W LATACH 
2009 - 2010 
 
 
 W tabelach poniżej zestawiono wydatki poniesione przez Miasto i Gminę 

Niepołomice na realizację zadań proekologicznych w latach 2009 – 2010: 

 

L.p. 
Działania przeprowadzone w 

2009 r. oraz w 2010 r. 
Całkowity koszt 

działania 
Udział finansowy 

Gminy 

Udział 
finansowy 

innych 
jednostek 

1 

Program dofinansowania 
do odbioru, transportu  

i utylizacji wyrobów zaw. 
azbest 

2009 r. - 
46 930,20 zł 

2010 r. - 
42 741,27 zł 

2009 r. – 
11 732,55 zł, 

2010 r. – 
10 685,32 zł 

2009 r.: 
PFOŚiGW - 
23465,10 zł, 
mieszkańcy - 
11 732,55 zł, 

2010r.:Starostwo 
Powiatowe-
21370,64 

zł, mieszkańcy – 
10685,31 zł 

2 

Promowanie odnawialnych źródeł 
energii oraz technologii 

zwiększających efektywne 
wykorzystanie energii poprzez 

dawanie przykładu we wdrażaniu 
odnawialnych źródeł energii - 

zrealizowanie 5 instalacji 
solarnych 

106 941 100% - 

3 
Poprawa stanu 

nawierzchni dróg 
547 000,00 100% - 

4 

Modernizacja sieci wodociągowej 
w mieście Niepołomice 

(wymiana skorodowanej sieci 
stalowej na PVC lub PE) 

440 000 zł 
 

- 

Środki własne 
„Wodociągi 

Niepołomice” 
sp. z o.o. 

5 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

na terenie gminy 
26 282 000 zł 

 

6 
Modernizacja i budowa 
oczyszczalni ścieków 

336 000 zł 
 

8 469 000 zł 

NFOŚiGW 3 
000 000 zł 

WFOŚiGW 10 
907 000 zł 
Fundusz 

Spójności – 
4 242 000 zł 

7 Rozwój wodociągów gminnych 9 275 000 zł 1 775 000zł 7 500 000 zł 

8 

Zabezpieczenie ujęć wody i 
zbiorników wodnych, które pełnią 
funkcję zaopatrzenie ludności w 

wodę pitna 

12 000 zł 
 

- 

Środki własne 
„Wodociągi 

Niepołomice” 
sp. z o.o. 
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4. OCENA REALIZACJI DZIAŁA Ń Z ZAKRESU 
HARMONOGRAMU REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH 2009-2010  
 

  

 Na podstawie analizy stanu środowiska naturalnego i jego komponentów,  

w Programie Ochrony Środowiska opracowanym w 2009 roku, określono główne problemy 

w dziedzinie ochrony środowiska, jakie wystąpiły 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 oraz harmonogramem 

działań na okres 4 lat.  

 Harmonogram programu na lata 2009 – 2012 definiuje poszczególne zadania, określa 

ich charakter, rok realizacji i źródła finansowania. 

 

 Harmonogram został podzielony na trzy części:  

� Harmonogram zadaniowy POŚ dla Miasta i Gminy Niepołomice na lata  

2009 – 2012; 

� Działania w zakresie rozbudowy gminnego system kanalizacji sanitarnej; 

� Inwestycje i działania, dla których skutki środowiskowe zależą od standardów 

wykonania, oraz działania nie finansowane z budżetu gminy. 

 

 Zestawienia przedstawiające stopień zaawansowania zadań proekologicznych 

planowanych do wykonania w poszczególnych obszarach strategicznych przyjętych  

w Programie według stanu na dzień 31.12.2010 r. przedstawiono poniżej. 
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Harmonogram zadaniowy POŚ dla Miasta i Gminy Niepołomice 
 

Realizacja zadań 
Lp. Działanie 

2009 2010 

Udział finansowy 
innych jednostek, 
źródło finansowania 

Opis podejmowanych działań 

1 

Kształtowanie polityki przestrzennej  
z uwzględnieniem zasad ekorozwoju, 

ochrony przyrody i przyjętymi zasadami 
gospodarowania na terenach 

chronionych 

X X 
Nadleśnictwo, 
WFOŚiGW, 

województwo 

W obowiązujących planach miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego są wyznaczone obszary cenne przyrodniczo  
na których występują pewne ograniczenia środowiskowe 

 lub też obowiązuje zakaz zabudowy. 

2 
Ograniczenie niskiej emisji 

ciepłowniczej z obiektów komunalnych 
X X 

Fundusze ekologiczne 
WFOŚiGW 

Fundusz spójności 
Program Power 
(EFRR, budżet 

gminy) 

Realizacja 5 instalacji solarnych. 
Działania edukacyjne 

Przygotowanie Eco-kalendarza na rok 2011. 

3 
Ograniczenie niskiej emisji 

ciepłowniczej z obiektów prywatnych 
X X 

Fundusze ekologiczne 
Środki prywatne 

WFOŚiGW 
Program Power 
(EFRR, budżet 

gminy) 

Kontrole przeprowadzone przez straż miejską, edukacja 
ekologiczna mieszkańców (poprzez stronę internetową, etc.). 

Przygotowanie Eco-kalendarza na 2011r. 

4 
Ochrona i konserwacja zabytków, 

w tym kształtowanie otoczenia 
przyrodniczego 

X X Budżet gminy 
W obowiązujących planach miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego są wyznaczone obszary cenne przyrodniczo. 

Gminna Ewidencja Zabytków 

5 

Ograniczenie niskiej emisji 
ciepłowniczej z obiektów prywatnych. 

Termomodernizacja, modernizacja 
kotłów, systemu sterowania. 

X X 
Fundusze ekologiczne 
Środki prywatne 

WFOŚiGW 

Podjęcie działań zmierzających do pozyskania 
dofinansowania z Szwajcarsko Polskiego Programu 

Współpracy na zakup i montaż kolektorów słonecznych  
do ogrzewania wody użytkowej w budynkach prywatnych. 
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6 

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

w gospodarstwach 

X X 

Fundusze ekologiczne 
Organizacje 
pozarządowe 
WFOŚiGW 

Program Power 
(EFRR, budżet 

gminy) 

Kontrole przeprowadzone przez uprawnione służby, edukacja 
ekologiczna mieszkańców (poprzez stronę internetową, etc.). 

Przygotowanie Eco-kalendarza na rok 2011. 

7 

Promocja rozwoju instalacji energetyki 
odnawialnej i obiektów o wysokim 

standardzie efektywności energetycznej 
(termoizolacja, ogrzewanie pasywne, 

systemy zintegrowane) 

X X 

Fundusze ekologiczne 
Organizacje 
pozarządowe 
WFOŚiGW, 
PFOŚiGW 

Fundusz Spójności 
Program Power 
(EFRR, budżet 

gminy) 

Podjęcie działań zmierzających do pozyskania 
dofinansowania z Szwajcarsko Polskiego Programu 

Współpracy na zakup i montaż kolektorów słonecznych  
do ogrzewania wody użytkowej w budynkach prywatnych. 

Działania edukacyjne 
Przygotowanie Eco-kalendarza na rok 2011. 

8 

Utworzenie i promocja stron 
internetowych poświęconych 

przyrodniczym walorom gminy, 
wspierających edukację ekologiczną 

 X 

Budżet gminy 
Program Power 
(EFRR, budżet 

gminy) 

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 

9 
Promocja szlaków turystycznych, 

walorów kulturowych i przyrodniczych 
gminy. 

X X 
FOŚiGW, 

Fundacje ekologiczne 
Fundusze UE 

Zamieszczanie informacji o charakterze przyrodniczym  
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice 

Działania zmierzające do utworzenia nowych szlaków 
turystycznych na terenie Gminy 

10 

Propagowanie proekologicznych 
technologii i zachowań konsumenckich 

(ogrzewanie, segregacja i utylizacja 
odpadów) w materiałach wydawanych 

przez gminę (w tym strona internetowa). 

X X 

Fundusze ekologiczne 
Organizacje 
pozarządowe 
WFOŚiGW 

Program Power 
(EFRR, budżet 

gminy) 

Zamieszczanie informacji o charakterze przyrodniczym  
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice 

Gazeta Niepołomicka 
Działania edukacyjne 

Przygotowanie Eco-kalendarza na rok 2011. 
Zakup pojemników do segregacji odpadów w budynkach 

Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice 
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11 

Akcja „Sprzątania Świata”, 
Organizacja „Dni Ziemi”, 

Wsparcie inicjatyw szkolnych kół 
zainteresowań. 

X X 
Fundusze ekologiczne 

PFOŚiGW 

Zamieszczanie informacji o charakterze przyrodniczym na 
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice 

Gazeta Niepołomicka, wspieranie Akcji „Sprzątanie Świata” 
poprzez przekazanie dla szkół rękawic i worków 

12 
Promocja racjonalnego ekologicznie 

i energetycznie wykorzystania resztek 
roślinnych w gospodarstwach. 

X X 

Fundusze ekologiczne 
Organizacje 
pozarządowe 
WFOŚiGW 

Gazeta Niepołomicka, 
Szkolenia organizowane dla rolników 

13 
Przebudowa lasu z uwzględnieniem 
wymogów ochrony obszarów Natura 

2000. 
X X 

Fundusze ekologiczne 
Organizacje 
pozarządowe 

Zadania realizowane przez Regionalnego Dyrektora Lasów 
Państwowych w Krakowie (Nadleśnictwo Niepołomice) 

14 
Dostosowanie polityki przestrzennej 

gminy do wymagań zawartych w 
planach ochrony obszarów Natura 2000. 

X X  W obowiązujących planach miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego są wyznaczone obszary cenne przyrodniczo  

15 
Kształtowanie środowiska na terenach 
Natura 2000 oraz obszarach sąsiednich 

X X 

WFOŚiGW 
Beneficjent RDOŚ 

udział EFRR i Budżet 
Państwa 

W obowiązujących planach miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego są wyznaczone obszary cenne przyrodniczo 

PZO - plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  
Puszcza Niepołomicka (konsultacje, spotkania)  

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 X 

Fundusze UE, 
Fundusze 

ekologiczne, środki 
prywatne;  

Budżet gminy 

Działania zmierzające do utworzenia nowych szlaków 
turystycznych na terenie Gminy (np. narciarska trasa 

biegowa po terenie Puszczy Niepołomickiej) 
Trasy rowerowe przy drogach publicznych prowadzące  

do Puszczy Niepołomickiej ul. Bocheńska  
Rewitalizacja Rynku w Niepołomicach  

Strona internetowa 
Konkurs dotyczący ochrony powietrza zorganizowany 

dla młodzieży z Gimnazjum 
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18 
Wsparcie inicjatyw i imprez z zakresu 
rekreacji i turystyki, krajoznawstwa, 

edukacji ekologicznej 
X X 

Fundusze UE, 
Fundusze 

ekologiczne, środki 
prywatne; 

Budżet gminy 

Liczne artykuł w „Gazecie Niepołomickiej” 
Nawiązanie współpracy środowiskowej z firmą 

 MAN Truck Sp. z o.o. Niepołomice 
Przekazanie gier edukacyjnych „Agrobiznes” uczniom 

Gimnazjum w Niepołomicach  

19 
Opieka nad pomnikami przyrody. 

Utrzymanie zieleni terenów 
komunalnych. 

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

20 

Realizacja projektu „Nadwiślańska 
Ósemka – od kultury współczesnego 

industrialu do magii Królewskiej 
Puszczy – projekt zielonej trasy  

dla niezmotoryzowanych.” 

 X MRPO Nie zrealizowany 

21 
Program „Odbiór, transport 

i unieszkodliwianie materiałów 
zawierających azbest” 

X X 
Budżet gminy 

Budżet powiatu 
Udział mieszkańców  

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

22 
Inwentaryzacja wyrobów zawierających 
azbest na terenie Gminy Niepołomice  

 X 
Środki z Ministerstwa 
Gospodarki i budżet 

gminy 

Przeprowadzenie inwentaryzacji na terenie Gminy 
Niepołomice przez firmę zew. 

Program Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest 
dla Gminy i Miasta Niepołomice 

23 
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów 

w gminie 
X 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. 

Ilość interwencji w sprawie dzikich wysypisk rok 2009 – 17,; 
rok 2010 – 9 

24 
Realizacja inwestycji „Stacja przyrodnicza 

„Puchalski” Placówka Muzeum 
Niepołomickiego na wolnym powietrzu”. 

 X MRPO Nie zrealizowany 

25 

Konserwacja zbiorów Muzeum 
Niepołomickiego – digitalizacja klisz 

Puchalskiego wraz z pełną prezentacją zbioru 
na stronie internetowej, konserwacja zbiorów 

fonograficznych”. 

 X MRPO Działania mające na celu uzyskanie środków finansowych  
na wykonanie inwestycji 
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Działania w zakresie rozbudowy gminnego system kanalizacji sanitarnej. 
 

Realizacja zadań 
Lp. Działanie 

2009 2010 

Udział finansowy 
innych jednostek, 
źródło finansowania 

Opis podejmowanych działań 

1 

Realizacja projektu "Zintegrowany 
system zaopatrzenia w wodę 

i odprowadzania ścieków w Mieście 
Niepołomice i wschodniej części gminy 

Niepołomice” 

X  
Fundusz Spójności 

fundusze ekologiczne 

2 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  
w strefie zachodniej; kontynuacja 
projektu "Zintegrowany system 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków” w latach 2010 – 2014. 

 X (nie zrealizowane) 

3 

Rozbudowa kanalizacji w strefie 
wschodniej. kontynuacja projektu 

"Zintegrowany system zaopatrzenia  
w wodę i odprowadzania ścieków”  

w latach 2010 – 2014. 

 X (nie zrealizowane) 

Modernizacja sieci wodociągowej w mieście Niepołomice 
(wymiana skorodowanej sieci stalowej na PVC lub PE) 

 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 

 
Modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków 

 
Zabezpieczenie ujęć wody i zbiorników wodnych, które pełnią 

funkcję zaopatrzenie ludności w wodę pitna 

 
 

W załączniku do niniejszego Raportu przedstawiono również harmonogram zadań zrealizowanych  
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. 
 

Realizacja zadań 
Lp. Działanie 

2009 2010 

Udział finansowy 
innych jednostek, 
źródło finansowania 

Opis podejmowanych działań 

1 

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 

X X 

Fundusz Szwajcarski 
FOŚiGW 

środki własne 
inwestorów 

Podjęcie działań zmierzających do pozyskania 
dofinansowania z Szwajcarsko Polskiego Programu 

Współpracy na zakup i montaż kolektorów słonecznych  
do ogrzewania wody użytkowej w budynkach prywatnych. 

2 

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 

X X MRPO 

3 

Budowa zjazdu z autostrady A4  
do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej 

oraz Wielickiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej 

X X MRPO 

4 
Pomiary akustyczne, budowa ekranów 

akustycznych i pasów ochronnych 
wzdłuż autostrady A4 

X X 
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i 

Autostrad 

Powyższe zadania są realizowane przed podmioty zewnętrzne. 
Rolą gminy jest monitorowanie prowadzonych prac pod 

względem ich zgodności z przepisami ochrony środowiska 
oraz planowane prace związane z programem POWER 
mające na celu ocenę emisji zanieczyszczeń powstająca  

w trakcie prowadzenia prac budowlanych 

5 
Nasadzenia i kształtowanie zieleni 

terenów komunikacyjnych 
X X EFRR Nasadzenie 750szt. drzew w 2010r. „Droga dla Natury”  

na drodze Wimmera i Diesla 

 
LEGENDA: 
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);
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5. TENDENCJE ZMIAN STANU ŚRODOWISKA W LATACH 
2009 - 2010 
  

 Poniżej opracowane tendencje zmian środowiska wykonano w oparciu o dane WIOŚ 

Kraków przedstawione w „Raportach o stanie środowiska w województwie małopolskim  

w latach 2009 i 2010”. 

5.1.1 JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

 
 Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych  w województwie małopolskim 

realizowany był w latach 2009 i 2010 zgodnie z „Programem państwowego monitoringu 

środowiska województwa małopolskiego na lata 2007-2009 oraz 2010-2012”  

w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity z 2005 r. 

Dz.U.05.239.2019) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 roku  

w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 686), a także rozporządzeniami 

Ministra Środowiska dotyczącymi wód użytkowych. 

 Parametry jakości wody, które były monitorowane w punktach monitoringu 

diagnostycznego i operacyjnego to: 
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Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

 Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych (jcw) sporządzono w oparciu  

o zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku  

w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, 

poz. 1008), z uwzględnieniem nowych granic klas dla elementów biologicznych 

opracowanych na zlecenie GIOŚ w 2010 roku. Zgodnie z tym rozporządzeniem,  

dla monitorowanej naturalnej jcw określono stan ekologiczny (dla wód silnie zmienionych  

i sztucznych potencjał ekologiczny) oraz stan chemiczny.  

Lp. 
Nazwa jcw 

klasyfikowanej 

Kod jcw 

klasyfikowanej 

Nazwa 

punktu 

pomiarowo-

kontrolnego 

T
yp

 a
bi

ot
yc

zn
y 

S
iln

ie
 z

m
ie

ni
on

a 
lu

b 
sz

tu
cz

na
 jc

w
 (
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) 
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 e

le
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tó
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 b
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i s
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Stan/Potencjał 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 

Stan 

wód 

7 
Wisła od Skalinki 

do Podłężanki 
PLRW2000192137759 Wisła – Grabie 19 T III* PSD* II* 1 III* PSD1 ZŁY 

26 

Wisła od 

Podłężanki do 

Raby 

PLRW200019213799 

Wisła – 

Stanowisko 

PZW 

19 T III* PSD* II* 1 III* PSD1 ZŁY 

27 
Drwinka z 

dopływami 
PLRW20002621379899 

Drwinka – 

Świniary 
26 N III PSD II1 III DOBRY1 ZŁY 

Objaśnienia do tabeli: 

Stan ekologiczny (grupa 1) Potencjał ekologiczny (grupa 1 i 3) 

I Stan bdb / potencjał maks. I*  

II Stan db / potencjał db II*  

III Stan / potencjał umiarkowany III*  

IV Stan / potencjał słaby IV*  

V Stan / potencjał zły V*  

Stan / potencjał ekologiczny (grupa 3 i 4.3)   

I Stan bdb / potencjał maks. I*  

II Stan db / potencjał db II*  

PSD Poniżej stanu / potencjału dobrego PSD*  

Stan chemiczny (grupa 4.1 i 4.2)   

DOBRY Stan dobry   

PSD Poniżej stanu dobrego   

Stan   

DOBRY Stan dobry   

ZŁY Stan zły   

1) Badania w zakresie wybranych wskaźników chemicznych 
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Ocena wód pod względem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące 

środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych  

 

 Ocenę wód przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 

października 2002 r. (Dz. U. Nr 176, poz. 1455).  

 

 

Ocena eutrofizacji jednolitych części wód powierzchniowych  

  

 Eutrofizacja zdefiniowana w art. 2 pkt.11 Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 roku 

dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271EWG) oznacza wzbogacenie wody 

składnikami odżywczymi, szczególnie związkami azotu i/lub fosforu, powodującymi 

przyspieszony wzrost glonów i wyższych form życia roślinnego, co jest przyczyną 

niepożądanych zakłóceń równowagi wśród organizmów żyjących w wodzie oraz jakości 

danych wód. Sporządzanie jej oceny jest obowiązkiem wynikającym z art. 47 ust.6 ustawy 

Prawo wodne.  

 Na podstawie badań prowadzonych w okresie 2008-2010 przez WIOŚ Kraków 

oceniono wody rzek na terenie województwa małopolskiego pod kątem eutrofizacji. Poniżej 

zamieszczono zestawienie obejmujące wody powierzchniowe na terenie gminy Niepołomice i 

okolic: 

 
Zmiany zanieczyszczeń wód powierzchniowych w latach 2000-2010  

 Na poniższych wykresach przedstawiono trendy zmian średnich rocznych wartości 

wybranych wskaźników zanieczyszczenia dla Wisły. W ostatnich latach koncentracja 

głównych zanieczyszczeń w wodach Wisły wykazuje tendencję spadkową i poprawę stanu 
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wód. W odniesieniu do wskaźników biogennych, decydujących o procesach eutroficznych,  

w przypadku azotu ogólnego i fosforu ogólnego rysuje się lekka tendencja malejąca, chociaż 

w 2010 roku wystąpił niewielki wzrost ich stężeń: 

 
Średnie roczne wartości BZT-5 w wybranych przekrojach pomiarowo-kontrolnych w latach 2000-2010: 

 
Średnie roczne stężenia chlorków w Wiśle w latach 2000-2010 

 

 Na podstawie danych dotyczących stanu wód powierzchniowych zawartych  

w Programie Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Niepołomice należy stwierdzić,  

że otrzymane w latach 2009-2010 wyniki świadczą o poprawie stanu wód, aczkolwiek jest  

on cały czas zły. W okresach roztopów i intensywnych opadów atmosferycznych stan 

sanitarny wszystkich cieków gminy znacznie się pogarsza i prowadzą one wody nie 

odpowiadające normatywom klas czystości pod każdym kryterium – zanieczyszczenia 

obszarowe. 
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5.1.2 JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH 
 
 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). Klasyfikacja stanu chemicznego wód podziemnych na terenie gminy 

Niepołomice  w roku 2010 została przedstawiona w tabeli poniżej: 

 

 

 

Jakość wód podziemnych według wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi  

 Ocenę wykonano w oparciu o rozporządzenie 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.). Klasyfikacja wód podziemnych według wymagań dotyczących jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Niepołomice  w roku 2010 została 

przedstawiona w tabeli poniżej: 
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5.2 JAKOŚĆ POWIETRZA 

5.2.1. Pomiary jako ści powietrza w 2009 r. 
 

 Badania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu były prowadzone dla następujących 

substancji: SO2, NO2, CO, C6H6, PM10 oraz ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu  

w pyle PM10 i CO w stacjach zlokalizowanych zgodnie z kryterium ochrony zdrowia 

ludzkiego oraz stężeń SO2, NOx, O3 do oceny zagrożeń roślin. 

 Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń (kryterium ochrona zdrowia) 

oraz klasy ogólnej strefy krakowsko-wielickiej (do której należy również obszar miasta  

i gminy Niepołomice) w 2009 r. przedstawiono poniżej: 

 
A – nie przekraczający wartości dopuszczalnych 
C – powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji 

 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna  

dla każdej strefy, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 

przedstawiono poniżej: 

 

 Przekroczenia wartości dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM 10 wynosiły: 

 

 Przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego 

PM10 występują głównie w sezonie zimowym i ich przyczynami są oddziaływanie emisji  
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z zakładów przemysłowych (emisja z zakładów zlokalizowanych na terenie gminy 

Niepołomice oraz adwekcję zanieczyszczonych mas powietrza z kierunku zachodniego) oraz 

oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków. W 

ograniczonym stopniu w/w przekroczenia są spowodowane oddziaływaniem emisji związanej 

z ruchem pojazdów (emisja wtórna).  

 Zestawienie przypadków przekroczeń docelowego poziomu benzo(α)pirenu – stężenia 

średnie roczne przedstawiono poniżej: 

 

 Przyczynami przekroczeń docelowego poziomu benzo(α)pirenu – (stężenia 

średnioroczne) były: oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta, 

oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, oddziaływanie emisji związanych  

z indywidualnym ogrzewaniem budynków. 

 Strefa Krakowsko-Wielicka biorąc pod uwagę przekroczenie kryterium ochrony 

zdrowia z uwagi na: 

� przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego  

24-godzinnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym, 

� przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w roku 

kalendarzowym, 

� przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)piranu w roku kalendarzowym,  

została zakwalifikowana do klasy C, równocześnie została zakwalifikowana do opracowania 

programu ochrony powietrza. 

 Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXIX/612/09 z dnia 21 grudnia 

2009 r. został przyjęty „Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”. 

5.2.2. Pomiary jako ści powietrza w 2010 r. 
 

 Roczna ocena jakości powietrza w strefach została wykonana w oparciu o wyniki 

pomiarów przeprowadzonych w 2010 roku na stałych stacjach monitoringu. Ocenę wykonano 

pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia dla następujących 

substancji: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony 

PM10, ołów w PM10, arsen w PM10, kadm w PM10, nikiel w PM10, benzo(α)piren  
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w PM10, pył zawieszony PM2,5. Ocenę wykonano również pod kątem spełnienia kryteriów 

odniesionych do ochrony roślin i obejmowała: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon. 

 

 Ocenę wykonano w nowym układzie stref, określonym w założeniach do projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 

(przygotowanych w związku z planowaną 26 transpozycją, do prawa polskiego, Dyrektywy 

2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 

powietrza i czystszego powietrza dla Europy. W nowym układzie, dla wszystkich 

zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie strefę stanowią: 

� aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys., 

� miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., 

� pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 

100 tys. mieszkańców 

 

 Miasto i gmina Niepołomice zostały zaliczone do strefy małopolskiej. 

 Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń (kryterium ochrona zdrowia) 

oraz klasy ogólnej strefy małopolskiej (do której należy również obszar miasta i gminy 

Niepołomice) w 2010 r. przedstawiono poniżej: 

 

 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej 

dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin przedstawiono 

poniżej: 
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 Zestawienie przypadków przekroczeń dopuszczalnego poziomu PM10 (stężenia 

średnie roczne) oraz wartość średnioroczną pyłu PM-10 dla stacji pomiarowej Niepołomice 

przedstawiono poniżej: 

 

 

 

 Zestawienie przypadków przekroczeń docelowego poziomu benzo(α)pirenu – stężenia 

średnie roczne przedstawiono poniżej: 

 

5.2.3. Podsumowanie 
  

 Strefa małopolska (ze względu na kryterium ochrony zdrowia) z uwagi  

na przekroczenie stężenia substancji B(a)P – rok, PM10 24 – godz., PM10 – rok, PM2,5 – rok 

została zakwalifikowana do klasy C. Równocześnie została zakwalifikowana do opracowania 

programu ochrony powietrza. 

 W porównaniu do informacji zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla gminy 

i miasta Niepołomice nastąpiło w latach 2009-2010 zwiększenie częstości przekraczania 

stężeń 24 h pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym. Równocześnie nastąpiło 

przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym (stężenie roczne 

w 2009 r. 10,4 ng/m3, w 2010 r. – 9,9 ng/m3). W związku z powyższym Gmina Niepołomice 

zleciła opracowanie „Programu ochrony powietrza dla miasta i gminy Niepołomice 

(Programu Ograniczania Niskiej Emisji)”. 
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5.3 HAŁAS 
 

 Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził w latach 2009-2010 pomiary 

hałasu komunikacyjnego (drogowego, kolejowego, lotniczego) na terenie województwa 

małopolskiego. Zgodnie z w/w Programem pomiary zostały wykonane na terenach  

nie objętych obowiązkiem realizacji mapy akustycznej (do terenów takich należą: miasta 

powyżej 250 tys. mieszkańców, drogi, po których przejeżdża powyżej 6 mln. pojazdów 

rocznie, linie kolejowe, po których przejeżdża powyżej 60 tys. pociągów rocznie, lotniska,  

na których ma miejsce 50 tys. operacji rocznie).  

 

Hałas drogowy 

 Klimat akustyczny gminy kształtowany jest przede wszystkim przez przebiegające 

przez teren gminy drogi krajowe nr 4 i 75 oraz drogę wojewódzką nr 964. Na terenie gminy 

następują istotne zmiany w rozkładzie hałasu związane z oddaniem do eksploatacji odcinka 

autostrady A4 oraz powstającej 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 celu przybliżenia możliwych wartości 

hałasu wzdłuż części podanych powyżej dróg przeprowadzono modelowanie hałasu na 

podstawie pomiarów natężenia ruchu przeprowadzonego przez GDDKiA (w 2005 i 2010 r.): 

Droga 
Poziom hałasu w 2005 [dB] 

 w odległości 5 metrów od drogi 
Poziom hałasu w 2010 [dB] 

 w odległości 5 metrów od drogi 
Droga nr 75 

KRAKÓW-NIEPOŁOMICE 
61 61,8 

Droga nr 75 
NIEPOŁOMICE - SZARÓW 

60,4 61,1 

Droga nr 964 
KRAKÓW-NIEPOŁOMICE 

56,8 60,3 

Droga nr 964 
WOLA BATORSKA-ISPINA 

54,5 56,4 
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Droga nr 4 
TARGOWISKO-ŁAPCZYCA 

64,2 64,7 

Droga nr 964 
WOLA BATORSKA-ISPINA 

- 63,5 

 Porównanie wyników dla roku 2005 oraz 2010 wykazuje wzrastające oddziaływanie 

hałasu drogowego (zwłaszcza dla drogi nr 964). 

Hałas przemysłowy. 

 W 2009 i 2010 r. stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku emitowanego przez Firmę Handlową „MARS” Zbigniew Mazur Sp. J.,  

ul. Kolejowa 3, 32-005 Niepołomice. W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami Starosta 

Wielicki wydał decyzje określające dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego  

do środowiska poza terenem w/w przedsiębiorstwa. 

 

Hałas kolejowy 

 W 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu kolejowego w 3 punktach  

w województwie w ramach Państwowego Programu Monitoringu Środowiska. Pomiary 

wykonano rejestrując wszystkie zdarzenia akustyczne, a następnie analizując wyniki 

pomiarów zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 

października 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów  

w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 

tramwajową, lotniskiem, portem ((D. U. Nr 192 poz. 1392).  

 

 Wielkość i zasięg hałasu kolejowego w znacznym stopniu zależy od częstotliwości 

kursowania pociągów (osobowych i towarowych), prędkości trakcyjnej, składu taboru 

kolejowego, stanu technicznego torowiska oraz topografii terenu. 
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Podsumowanie 

 Na terenie gminy położone są następujące uciążliwe źródła: autostrada A4, droga 

międzynarodowa nr 4, droga krajowa nr 964, linia kolejowa Kraków – Tarnów. Stwarza  

to znaczące zagrożenie dla jakości klimatu akustycznego. Nakładające się miejscowo wpływy 

hałasu komunikacyjnego, przemysłowego i komunalnego (działalność np. myjni, warsztatów 

samochodowych, stacji obsługi pojazdów, dyskontów  spożywczych) wymagają prowadzenia 

monitoringu w tym zakresie realizacji działań ograniczających emisję i rozprzestrzenianie się 

hałasu.  

5.4 PROMIENOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 
 

 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 2009-2010 przeprowadzono badania okresowe pól elektromagnetycznych w wybranych 

punktach według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 

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 -2010 r. nie wykazano jakichkolwiek 

przekroczeń dopuszczalnego poziomu promieniowania pól elektromagnetycznych  

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

5.5 ZESTAW DODATKOWYCH WSKA ŹNIKÓW EKOLOGICZNYCH 
REALIZACJI PROGRAMU 
 

Wskaźnik Jedn. 
Wartość 

2007/08 

Wartość 

2009/10 

Jakość wód, gospodarka wodno ściekowa 

wskaźnik zwodociągowania gminy – obszar miejski % 97,7 98,0 

wskaźnik zwodociągowania gminy – obszar wiejski % 89,3 89,5 

wskaźnik skanalizowania gminy – obszar miejski % 68,7 69,0 

wskaźnik skanalizowania gminy – obszar wiejski % 26,7 31,0 

klasa czystości wód rzeki Drwinka klasa IV/III III 

Jakość powietrza, odnawialne źródła energii 
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liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody gospodarczej wykorzystujących 
odnawialne źródła energii 

szt. 1 

12 

(w tym 2 
pompy 

i 1 
instalacja 
biomasy 

moc cieplna instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii kW 70 43350 

moc elektryczna instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii kW - - 

Klimat akustyczny 

udział terenów zagrożonych ponadnormatywnym hałasem komunikacyjnym % - - 

Ochrona przyrody, bioróżnorodności i krajobrazu 

lesistość gminy % 15,1 15,1 

liczba nasadzeń drzew na terenach gminnych szt. 160 750 

liczba pomników przyrody w gminie szt. 12 5* 

Edukacja ekologiczna 

liczba osób odwiedzających serwis internetowy poświęcony środowisku gminy os. 3000 Ok. 3000 

liczba osób biorących udział w akcjach ekologicznych na terenie gminy (szacunkowo) os. 500 >500 

Gospodarka i infrastruktura 

liczba miejsc noclegowych szt. ~ 300 Ok. 350 

liczba gospodarstw agroturystycznych szt 4 1 

*ewidencja liczby pomników przyrody została przyjęta na podstawie danych zawartych w tabeli na stronie 12 
niniejszego opracowania 

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
 
 „Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Niepołomice” stanowi podstawowe 

narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w gminie. Fundamentalnym założeniem  

w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od krajowego  

do gminnego – jest ich realizacja zmierzająca do poprawy stanu środowiska naturalnego, 

efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnienia skutecznych mechanizmów 

chroniących środowisko przed degradacją, a także stworzenia warunków dla wdrożenia 

wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 

 W gminie Niepołomice bardzo dużą uwagę przywiązuje się do wprowadzenia 

nowoczesnych technologii, które przyczyniają się do kształtowania nowego wizerunku gminy 

(dotacje na kolektory słoneczne, planowane inwestycje wykorzystujące inne odnawialne 

źródła energii, etc.). Gmina sukcesywnie realizuje zadania zidentyfikowane w Programie 

Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Niepołomice, aczkolwiek nie udało się zrealizować 

wszystkich zadań stawianych w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta  



 35 

i Gminy Niepołomice na lata 2009-2012, z perspektywą do roku 2016”. Część stawianych  

w w/w dokumencie zadań powinno być wykonywanych w sposób ciągły – należy w związku 

z powyższym kontynuować rozpoczęte działania. Podczas prowadzenia prac nad „Raportem  

z realizacji  Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Niepołomice” oceniającym stan 

realizacji założonych zadań w zakresie ochrony środowiska naturalnego wskazano również 

na najważniejsze kwestie, jakie należałoby uwzględnić w trakcie aktualizacji Gminnego 

Programu Ochrony Środowiska, a mianowicie: 

� weryfikacja przyjętych w Gminnym Programie Ochrony Środowiska wskaźników 

jego realizacji. 

� monitoring zmian zachodzących w środowisku naturalnym; 

� szersza promocja walorów przyrodniczych gminy; 

� ujęcie problematyki ochrony przeciwpowodziowej oraz ryzyka związanego  

z wystąpieniem poważnych awarii (Gmina prowadzi współpracę z zakładami 

przemysłowymi stwarzającymi zwiększone/duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii; 

brak jednak takiego odniesienia w GPOŚ); 

� w związku z następującymi zmianami charakteru gminy zbilansowanie wielkości 

emisji istniejących na terenie Gminy; 

 

Prowadzone na terenie Miasta i Gminy Niepołomice badania realizowane przez WIOŚ 

Kraków są niezmiernie pomocne w ocenie stanu zanieczyszczenia środowiska. Pomocne  

w ocenie stanu jakości środowiska może się okazać dalsze zacieśnianie współpracy  

z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie w zakresie rodzaju  

i częstotliwości przeprowadzanych pomiarów na terenie Gminy.  

Należy również podkreślić działania Gminy pozwalające na usprawnienie systemu 

komunikacji na terenie Miasta i Gminy Niepołomice: 

� zmniejszone zostały powierzchnie parkingowe w centrum Niepołomic w ramach 

przebudowy rynku; 

� wprowadzone zostały parkingi płatne - ruch samochodowy jest stopniowo 

„wyprowadzany” ze ścisłego centrum Niepołomic; 

� w 2010 roku uzgodniono uruchomienie 3 linii aglomeracyjnych łączących Kraków 

i Niepołomice (autobusy kursują od 2011r.). 
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