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1. WSTĘP 

1.1 Wprowadzenie 
 

Zadaniem Programu ochrony środowiska jest pomoc w rozwiązywaniu istniejących 

problemów, a także przeciwdziałanie zagrożeniom, które mogą pojawić się w przyszłości. 

„Program ochrony środowiska Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” jest zarówno 

długoterminowym planem strategicznym do 2014 r., jak też planem wdrożeniowym na lata 

2004-2008. 

W myśl art. 10 Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001r. (Dz.U. z 2001r. 

Nr 100, poz. 1 085) niniejszy program ochrony środowiska został opracowany zgodnie z 

polityką ekologiczną państwa. Wdrożenie programu umożliwi osiągnięcie celów 

założonych w tej polityce oraz realizację zasad, a także stworzenie i funkcjonowanie na 

analizowanym obszarze zintegrowanego zespołu instalacji i urządzeń służących ochronie 

środowiska naturalnego, spełniającego wymagania określone w nowych przepisach o 

ochronie środowiska. 

 

1.2 Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta w dniu 11 marca 2004 r. przez konsorcjum 

firm Eko – Efekt sp. z o.o. oraz Lokalne Centrum Biznesu w Proszowicach sp. z o.o., z 

Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce. 

 

 Podstawa prawna opracowania 

Opracowanie niniejszego programu ochrony środowiska wynika z art. 10 Ustawy z dnia 27 

lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 

o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001r. Nr 100, poz. 1 085) - nakładającego na gminę 

obowiązek opracowania ww. programu do dnia 30 czerwca 2004 r. 

 

Programy są opracowywane na szczeblu gminnym. Projekt gminnego programu ochrony 

środowiska uchwala Rada Gminy.  
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1.3 Główne założenia programu 
 

W związku z tym, że istnieje ścisła zależność pomiędzy stanem środowiska, 

jakością jego poszczególnych komponentów i rozwojem gospodarczym regionu, w 

programie zaprezentowano: 

 podejście sektorowe, w odniesieniu do analizy aktualnego stanu środowiska oraz 

monitorowania jego przyszłych zmian, 

 podejście integralne, dotyczące określenia działań niezbędnych do realizacji w 

dziedzinie ochrony środowiska, związanych z głównymi kierunkami rozwoju gminy. 

 

1.4 Cel programu 
 

Program ochrony środowiska daje wytyczne dla formułowania polityki ochrony 

środowiska w regionie. Zawarte w nim zadania pozwolą zapewnić odpowiednie warunki 

życia mieszkańców przy zakładanym rozwoju gospodarczym.  

 

1.5 Zawartość programu 
 

Opracowanie obejmuje zakresem: 

 określenie aktualnego stanu środowiska w gminie, 

 prognozowane zmiany w zakresie ochrony środowiska, 

 działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie ochrony środowiska, 

 określenie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów, 

 system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA I OCENA AKTUALNEGO STANU 

ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH ORAZ 

TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA. 

2.1 Krajobraz, klimat i formy użytkowania terenu  
 

Położenie 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce położona jest w środkowej części województwa 

małopolskiego w powiecie krakowskim. Od zachodu gmina graniczy z Miastem 
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Krakowem, od południa z gminą Niepołomice, od południowego-wschodu z gminą 

Drwinia, od północnego-wschodu z gminą Nowe Brzesko, a od północy z gminami 

Proszowice oraz Koniusza. 

            Tabela 2.1. Lokalizacja gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w stosunku do ważniejszych miast 
regionu 

 Odległości drogowe z Igołomi  
Kraków (centrum) 27 km 

Tarnów 40 km 

Bochnia 33 km 

Proszowice 15 km 

 

Powierzchnia gminy wynosi 62,59 km
2
.    

Struktura użytkowania terenu gminy: 

- użytki rolne     56,67 km
2
 

- lasy i zadrzewienia    0,38 km
2
 

- wody      1,73 km
2
 

- tereny osiedlowe i komunikacyjne  3,26 km
2
 

- nieużytki      0,55 km
2
 

STRUKTURA UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W 

GMINIE IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE

90,54%

0,61%

2,76% 5,21% 0,88%

użytki rolne

lasy i zadrzewienia 

wody

tereny osiedlowe i komunikacyjne

nieużytki

 
 Rys. 2.1. Procentowa struktura użytkowania gruntów w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce 

 

Rzeźba terenu 
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Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego gmina Igołomia-

Wawrzeńczyce leży na granicy dwóch regionów geograficznych. Część południowa gminy 

– dolina Wisły znajduje się w mezoregionie Kotlina Sandomierska w subregionie Nizina 

Nadwiślańska (452.51), pozostała część gminy znajduje się na Wyżynie Małopolskiej w 

subregionie Płaskowyż Proszowicki (342.23). 

Nizina Nadwiślańska zajmuje ponad połowę powierzchni gminy, charakteryzuje ją 

szerokie i płaskie dno oraz małe spadki, które cechują doliny rzek nizinnych. Na terenie 

gminy wyróżniają się trzy tarasy. Pierwszy taras zalewowy położony jest na wysokości 

1-2 m n.p. wody w rzece, ma szerokość około 50-200 metrów i jest okolony wałem 

przeciwpowodziowym o wysokości 3-4 m. Na wysokości 1-4 m n.p. wody w Wiśle 

(186-190 m n.p.m.) znajduje się holoceński taras nadzalewowy. Jest to płaski taras z 

licznymi zagłębieniami bezodpływowymi, starorzeczami i podmokłościami o szerokości 

około 1 km. Na wysokości względnej 12-22 m (198-210 m n.p.m.) znajduje się 

plejstoceński taras nadzalewowy o szerokości 400-900 m, który w części wschodniej i 

środkowej jest oddzielony od tarasu holoceńskiego krawędzią o wysokości 3-10 m. Teren 

w obrębie tarasu obniża się łagodnie w kierunku koryta rzeki Wisły, nie przekraczając 

nachylenia 5%. Dolinę przecinają poprzecznie niewielki cieki spływające do Wisły. 

Płaskowyż Proszowicki położony jest na wysokości 240-265 m n.p.m. Teren 

płaskowyżu jest urozmaicony, występują tu liczne pagórki, których zbocza mają spadki do 

15%, doliny zaś są płaskie, spadki nie przekraczają 5%. Teren rozcinają koryta cieków o 

nieckowatym kształcie.  

Tarasy plejstoceńskie są oddzielone od płaskowyżu wyraźnie zarysowaną krawędź 

o wysokości 20-40 m.  

 

Klimat  

 Pod względem klimatycznym rejon ten należy do obszaru Kotlin Podgórskich: 

suchego i ciepłego podregionu doliny Wisły oraz ciepłego i umiarkowanie suchego 

Kotliny Sandomierskiej (wg Niedźwiedzia). Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 

ok. 8°C. Okres wegetacyjny trwa 210-220 dni. W ciągu roku jest około 185-195 dni 

przymrozkowych, 60 dni mroźnych. Roczna suma opadu atmosferycznego wynosi ok. 

900 mm. Dominują wiatry zachodnie i południowe. Dni z wiatrem silnym >10 m/s 

występuje w ciągu roku 10-20, natomiast dni z ciszą <2 m/s - 50-60. 

Dolina Wisły charakteryzuje się krótszym okresem bez przymrozkowym, większe są 

natomiast wahaniach temperatury i wilgotności powietrza oraz cechuje ją słabsze 
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przewietrzanie. W obrębie Kotliny Sandomierskiej temperatury są wyższe niż w dolinie o 

około 2-3
o
C, dłuższy jest okres bez przymrozków i lepsze przewietrzanie. 

 

Komunikacja 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce jest obsługiwana komunikacją drogową. Przez teren 

gminy przebiegają drogi ponadlokalne i regionalne: droga krajowa i drogi powiatowe.  

Znaczenie regionalne ma droga krajowa Kraków – Sandomierz. Pozostałe połączenia 

drogowe mają charakter lokalny, a największe znaczenie mają drogi powiatowe:  

 od drogi krajowej –Pobiednik Wielki – Tropiszów – gmina Koniusza, 

 od drogi krajowej – Igołomia – gmina Koniusza, 

 od drogi krajowej – Wawrzeńczyce - Stręgoborzyce – Rudno Górne – gmina 

Proszowice, 

 od drogi krajowej – Wawrzeńczyce – Wygnanów - Stręgoborzyce – Żydów – gmina 

Koniusza, 

 od drogi krajowej – Wawrzeńczyce - gmina Nowe Brzesko 

 Rudno Górne – Dobranowice – gmina NoweBrzesko. 

 

2.2 Zasoby i różnorodność przyrodnicza obszaru gminy 
 

2.2.1 Zasoby wodne 

 

Wody powierzchniowe 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce znajduje się w zlewni Wisły. Zasoby wód 

powierzchniowych są ubogie na płaskowyżu, natomiast bogatsze w dolinie Wisły. Obszar 

gminy odwadniany jest przez potoki: Kościelnicki, Ropotek, Rudnik, Tropiszowski, 

Igołomski oraz klika bezimiennych cieków.  

Teren doliny Wisły jest bogaty w cieki i jeziora. Są to: starorzecza, strumienie, 

rowy melioracyjne prowadzące wody do zbiorników retencyjnych oraz stawy rybne we 

wsi Pobiednik Wielki. Na znacznej część doliny występują zagłębienia bezodpływowe, w 

których periodycznie pojawiają się wody oraz tereny podmokłe. Długość Wisły na terenie 

gminy wynosi 14 km, a średni spadek zaledwie 1% 

Obszar Płaskowyżu Proszowickiego jest zdecydowanie bardziej ubogi w sieć 

hydrograficzną, część cieków występuje jedynie okresowo w czasie topnienia śniegów 
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oraz silnych i długich opadów.  

Wspominane wyżej cieki prowadzą niewielkie ilości wody. Doliny tych rzek mają 

szerokość około 150-400 m. 

 

Wody podziemne 

 Obszar gminy odznacza się deficytem wód podziemnych. Na terenie gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce występują dwa poziomy wód użytkowych. Pierwszy z nich w 

utworach czwartorzędowych występuje w aluwiach doliny Wisły i dolin bocznych, jest 

średnio zasobny w wody. Zasilany jest przez wody opadowe oraz pozostaje w ścisłym 

kontakcie hydraulicznym z wodami Wisły. Drugi – znajduje się w utworach 

trzeciorzędowych, na poziomie około 10 m p.p.t. na Płaskowyżu Proszowickim – jest 

uboższy w wody niż zbiornik doliny Wisły. 

Oba poziomy odznaczają się niską jakością wód – przekroczona jest normatywna 

zawartość żelaza i manganu, a na znacznych głębokościach występuje zanieczyszczenia 

cząstkami ilastymi. Do wód przenikają z powierzchni terenu znaczne ilości azotanów i 

chlorków.  

Ze względu na małą zasobność wód i ich niską jakość, pobieranie tych wód do celów 

zaopatrzenia ludności jest mało ekonomiczne. 

 

2.2.2 Zasoby leśne i obszary chronione 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce jest bardzo uboga w zbiorowiska leśne (9 ha 

gruntów leśnych). Znajdują się tu dwa tereny leśne o powierzchni 2 ha, pozostałe 

zadrzewienia występują w postaci rzędów drzew wzdłuż dróg lub cieków wodnych. 

Zadrzewienia, które wyrosły w międzywalu Wisły i Potoku Kościelnickiego wymagają 

wycięcia, ponieważ zwiększają ryzyko powodzi.  

 

Obszary chronione i cenne przyrodniczo: 

 Pomniki przyrody – 3 pomników przyrody – 2 dęby szypułkowe i buk 

 Proponowane użytki ekologiczne starorzeczy Wisły 

 Korytarz ekologiczny rangi regionalnej Doliny Wisły (wyznaczony w m.p.z.p.). 

 

  

2.2.3 Zasoby surowców mineralnych. 

Na terenie gminy znajdują się zasoby kruszywa naturalnego drobnego w postaci 

żwirów, pospółek i glin.  
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Zostały udokumentowane dwa obszary złóż. W dolinie Wisły udokumentowano 

złoża „Złotniki-Łaźnia” żwirów i pospółek plejstoceńskich o zasobach bilansowych - 

5.252 tys. ton, przemysłowych - 71 tys. ton. Są one aktualnie eksploatowane (wydobycie 

63 tys. ton). W rejonie doliny cały czas są prowadzone prace poszukiwawcze. 

W południowej części sołectwa Stręgoborzyce na terenie Płaskowyżu 

Proszowickiego udokumentowano złoża surowców ilastych o zasobach bilansowych 

188 tys. ton, nie są one aktualnie eksploatowane. Również w tym przypadku są 

prowadzone dalsze prace poszukiwawcze. 

 

2.2.4 Zasoby dóbr kultury  
 
Na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce występują obiekty objęte ochroną 

konserwatorską zabytków:  

 Stanowiska archeologiczne: osada i cmentarzysko w Igołomi (nr. rej. 1029/69), 2 

stanowiska w Stręgoborzycach (nr. rej. 1241, 1242); 1 stanowisko w m. Zofipole (nr. 

rej. 1017/69); 1 stanowisko w m. Żydów (nr. rej. 1235); 

 Architektura sakralna: kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Dobranowicach 

świętego z roku 1887 wraz z ogrodzeniem, plebanią, organistówką, budynkami 

gospodarczymi i studnią drewnianą; kaplica cmentarna w Dobranowicach z 1887 roku; 

kościół p.w. Narodzenia NMP w Igołomi z 1385 r. wraz z dzwonnicą i plebanią; 

kaplica cmentarna w Igołomi z 1892 r., murowana kapliczka z 2 połowy XIXw.; 

kapliczka NMP Królowej Polski z pocz. XXw. w m. Odwiśle, kościół p.w. Św. 

Wojciecha w Pobiedniku Małym z 1956 r. z dzwonnicą; kościół p.w. Św. Zygmunta i 

Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach z XIV-XVw. kilkakrotnie remontowany z 

dzwonnicą, ogrodzeniem, bramą, plebanią, wikarówką, budynkiem inwentarskim oraz 

stodołą; 2 kapliczki w Wawrzeńczycach z połowy XIXw.;  

 Architektura rezydencjonalna: zespół dworski w Dobranowicach z 1900 r. z 

zabudowaniami gospodarczymi oraz parkiem krajobrazowym; zespół pałacowy 

Morstinów w Igołomi z przełomu XVIII i XIX w., dwukrotnie remontowany z kuźnią, 

stodołą, spichlerzem oraz parkiem krajobrazowym; pozostałość folwarku dworskiego 

w Pobiedniku Wielkim – czworaki, budynki gospodarcze oraz park krajobrazowy; 

pozostałość zespołu dworskiego w m. Stręgoborzyce ; zespół dworski z przełomu XIX 

i XX w. w m. Tropiszów– dwór i park krajobrazowy; zespół dworski w 

Wawrzeńczycach z 1915 r.: dwór z pozostałością pałacu biskupów krakowskich i 

spichlerzem;  
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 Budownictwo użytkowe i ludowe: komora celna w Igołomi z przełomu XIX i XX w.; 

karczma w Igołomi z przełomu XIX i XX w.; 3 domy w Igołomi, zagroda w 

Pobiedniku Małym; 2 domy i stodoła w m. Rudno Górne, suszarnia tytoniu w m. 

Rudno Górne, szkoła w m. Stręgoborzyce z 1925 roku; 2 domy i  cegielnia w m. 

Stręgoborzyce; szkoła w Wawrzeńczycach z 1930 r.; folwark winnica w 

Wawrzeńczycach z pocz. XIX wieku; zagroda młynarska z początku XX w. w 

Wawrzeńczycach: młyn i dom młynarza; 2 zagrody z początku XX w.; 28 domów w 

m. Wawrzeńczyce z XIXw. i pocz. XXw.; 3 domy w m. Wygnanów z pocz. XX i 

przełomu XIX i XXw.; 2 zagrody i 5 domów w m. Złotniki z pocz. XXw.; pawilon 

ekspozycyjny z 1950 roku – archeologiczne stanowisko pieców garncarskich; zagroda i 

2 domu w m. Zofipole z pocz. XXw. 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce wyznaczono strefy - ścisłej ochrony konserwatorskiej: w Dobranowicach 

dla kościoła wraz cmentarzem; w Igołomi dla kościoła, zespołu pałacowo-parkowego oraz 

kuźni i Wawrzeńczycach dla kościoła oraz strefę częściowej ochrony konserwatorskiej – 

dla wyznaczonego w planie parku krajobrazu kulturowego i naturalnego.  

2.3 Techniczna infrastruktura ochrony środowiska 
 

2.3.1 Zaopatrzenie w wodę 

 

W chwili obecnej z wodociągów zbiorczych korzysta około 5,7% mieszkańców. 

Długość sieci wynosi 4,2 km. Stan techniczny sieci jest średniej jakości (sieć została 

wykonana 30 lat temu w starej technologii, występują częste awarie na przyłączach). 

 

System wodociągowy występujący na terenie gminy: 

 Ujecie wód podziemnych Odwiśle, zlokalizowane we wsi Odwiśle: 

 rok oddania do użytku – 1977, ostatnia modernizacja – 2001 r. 

 wydajność potencjalna istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, 

średnia    dobowa – 285 m
3
/d 

 wydajność rzeczywista istniejących urządzeń do ujmowania i uzdatniania wody, 

średnia    dobowa – 240 m
3
/d 

 liczba mieszkańców podłączonych do danego wodociągu zbiorczego 433 przyłącza 
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 obiekt spełnia warunki pozwolenia wodno-prawnego OŚ.62230/9/2/01/KW z dnia 

7.06.2001, ważnego do 30.06.2011r 

 Napływająca woda ze studni głębinowej jest napowietrzana w zbiorniku stalowym 

(areator), następnie 2 filtry pospieszne typu AQFE prod. Aqua Tech. Sp. z o.o. Gdańsk 

(2 zbiorniki stalowe o pojemności 2,8m
3
 każdy, w których umieszczone jest 

czterowarstwowe złoże filtracyjne) usuwają związki żelaza i manganu. Płukanie filtrów 

odbywa się średnio co dwa dni. Woda spełnia wymogi wody do picia (zgodnie z Rozp. 

Ministra Zdrowia z 19.11.2002 - Dz. U. Nr 203, poz. 1718).   

 

Większość mieszkańców pobiera wodę ze studni kopanych, rzadziej wierconych głównie z 

utworów czwartorzędowych. Znajdują się też lokalne systemy wodociągowe ze studniami 

o udokumentowanych zasobach wód podziemnych:  

 w Igołomi - KHiNO „POLAN” (ujęcie wody ze stacją uzdatniania wody) , szkoły 

podstawowej, Instytutu Archeologii i Etnografii PAN, Domu Strażaka, 

 w Tropiszowie - szkoły podstawowej, na terenie ogródków działkowych, 

 w Pobiedniku Wielkim – gospodarstwa Agencji Nieruchomości Rolnych, 

Aeroklubu Krakowskiego, 

 w Wawrzeńczycach - Urzędu Gminy i przedszkola, szkoły podstawowej 

 w Stręgoborzycach – SUR. 

 

2.3.2 Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 

 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce nie posiada komunalnego systemu kanalizacji 

sanitarnej i urządzeń do oczyszczania ścieków. Na jej terenie znajdują się dwa 

indywidualne systemy kanalizacji wraz oczyszczalniami ścieków: w miejscowości 

Igołomia – obsługuje zakład produkcyjny Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze 

„POLAN” zajmujący się produkcją i hodowlą warzyw i kwiatów (oczyszczalnia oddana do 

użytku w 1997 roku, typu Bioblok MU-75, Qmax = 40 m
3
/d, posiada pozwolenie wodno-

prawne OS.62102-14/99/KK) oraz w miejscowości Pobiednik Wielki (oczyszczalnia typu 

Bioblok MU-25). 

Ścieki sanitarne z gospodarstw i obiektów usługowych gromadzone są w 

zbiornikach bezodpływowych. Znaczna część zbiorników jest nieszczelna. Część ścieków 

sanitarnych z gospodarstw indywidualnych wywożona jest na pola i użytki zielone.  

Płynne odpady komunalne z terenów zabudowy mieszkaniowej oraz z obiektów 
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użyteczności publicznej i obiektów usługowo-handlowych odbierane są przez 

wyspecjalizowane jednostki: 

- Zakład Wielobranżowy KOMBUD, Proszowice, 

- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  Sp. z o.o., Kraków, 

- Usługi Asenizacyjne Marian Idęć, Kraków – wywóz nieczystości ciekłych do 

krakowskiej kanalizacji miejskiej w punktach zrzutu zlokalizowanych przy ul. 

Dymarek, ul. Podmokła i ul. Kosiarzy, 

- Firma TRANSPORT, Igołomia – wywóz nieczystości do krakowskiej kanalizacji 

miejskiej w punktach zrzutu zlokalizowanych przy ul. Dymarek i ul. Podmokła. 

 

2.3.3 Składowiska odpadów stałych i ich utylizacja 

 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce posiada zorganizowany system odbioru odpadów 

obejmujący ponad 97% gospodarstw domowych, obiekty użyteczności publicznej oraz 

obiekty usługowo-handlowe. Odpady są odbierane od mieszkańców w workach 50 i 100 

litrowych przez firmy wywozowe raz na miesiąc i transportowane na wysypisko śmieci w 

miejscowości Żębocin (gmina Proszowice) oddalane na północ od granic gminy 2 km. W 

1999 roku został utworzony związek międzygminny pod nazwą „Związek Gmin – 

Składowisko Odpadów Żębocin”. Celem utworzenia Związku było m.in.: 

 „doprowadzenie do powstanie oraz doskonalenie zaakceptowanego przez uczestników 

kompleksowego programu gospodarki odpadami na terenie działania związku, 

 organizowanie finansowania prac związanych z powstaniem i realizacją programu 

gospodarki odpadami, 

 gromadzenie i udostępnienie Uczestnikom informacji niezbędnych do powstania i 

realizacji programu gospodarki odpadami, 

 opracowanie i rekomendowanie Uczestnikom lokalnych przepisów stanowiących 

nakazy, zakazy, bodźce i zachęty dla ochrony środowiska przed odpadami”  

Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów w dwóch 

punktach w Centrum Edukacji Ekologicznej w Igołomi i Wawrzeńczycach przy G.C.E. 

Gmina przystąpiła wspólnie z powiatem krakowskim do program EKODACH – 

pomocy mieszkańcom w utylizacji odpadów azbestowych. Ze środków gminnych i 

starostwa powiatowego planowane jest pokrywanie kosztów transportu i utylizacji 

odpadów zawierających azbest. W 2003  roku firma realizująca program wywoziła odpady 
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na składowisko odpadów niebezpiecznych do Jednostki Ratownictwa Chemicznego 

Sp.z o.o. w Tarnowie (w 2003 roku wywieziono 27 560 kg).  

Gmina podpisała również porozumienie z powiatem krakowskim (12.10.1999r.) 

w sprawie współpracy w dziedzinie utylizacji odpadów. Na podstawie porozumienia 

gmina miała partycypować w kosztach budowy zakładu utylizacji odpadów, a odpady 

miały być wywożone na składowisko w Baryczy jednak w związku z brakiem działań 

inwestycyjnych w Krakowie porozumienie to obecnie nie funkcjonuje. 

W ocenie gospodarki odpadami przeprowadzonej na potrzeby Powiatowego PGO 

gmina została oceniona na poziomie „niezadowalającym”. 

Na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce występują niezalegalizowane wysypiska 

odpadów (tzw. „dzikie” wysypiska). Średnio około dwóch „dzikich wysypisk” na rok o 

powierzchni ok. 0,10 ha jest likwidowane.  

 

Składowisko odpadów „Żębocin” 

 Gmina korzysta ze składowiska odpadów komunalnych stałych zlokalizowanego w 

miejscowości Żębocin, znajdującego się w odległości 13,0 km od Urzędu Gminy.  

 Składowisko odpadów komunalnych zostało oddane do eksploatacji w roku 1998.  

 Stan formalno – prawny składowiska odpadów jest uregulowany.  

 decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Burmistrza 

miasta i gminy Proszowice z dnia 30.04.1997r., 

 pozwolenie na budowę – decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Proszowicach nr 

NB.IV.7351/4-137/98 z dnia 30.12.1998r.  

 pozwolenie na użytkowanie – decyzja Starosty Proszowickiego nr 11/U/PR/2000 

z  dnia 30.11.2000r. 

 przegląd ekologiczny – z dnia 10.05.2002r. 

 decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska – decyzja Starosty 

Proszowickiego znak: RDP/7640/12/2002 z dnia 28.05.2002r.  

 inne uregulowania prawne – decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Proszoswice z dnia 

21.01.2001r. na prowadzenie działalności w zakresie wywozu odpadów komunalnych 

stałych i płynnych (ważna bezterminowo). 

(lokalizacja składowiska zgodna z ustaleniami miejscowego ogólnego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Proszowice) 

 Właścicielem składowiska jest Gmina Proszowice. 
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 Obecnie zarządcą składowiska jest firma „KOMBUD” sp.   . Proszowice.  

 Przewidywany rok zakończenia eksploatacji obiektu 2015-2020. Zgodnie z 

Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami zamknięcie wysypiska przewidywane 

jest na 2006r., nie mniej jednak w ostatnim roku wykonane zostały prace 

modernizacyjne wysypiska, zarządzający wysypiskiem rozpoczął starania o uzyskanie 

zgody na jego rozbudowę dlatego na potrzeby GPGO przejęto wariant iż rzeczywiste 

zamknięcie i rekultywacja końcowa składowiska odbędzie się w latach 2015-2020. 

 Parametry składowiska odpadów: 

 powierzchnia obiektu: 4,0 ha, w tym komór składowych 1,8 ha, powierzchnia 

wykorzystana 1,3 ha, 

 pojemność całkowita:  123 297 m
3
, z możliwością powiększenia do 250 000 m

3
, 

 pojemność wykorzystana do końca 2000r. (przed modernizacją) 375 000 m
3
, 

wypełnienie zmodernizowanego składowiska do końca 2003r. około 22%, 

 pojemność pozostała do eksploatacji 60 000 m
3
, 

 Ilość odpadów deponowanych na składowisku w 2003r. – 20 281 m
3
.  

 Ilość nagromadzonych aktualnie odpadów w latach 2001-2003 około 60 000 m
3
. 

 Odzysk surowców wtórnych – w 2003r. w wyniku segregacji odpadów odzyskano: 

makulaturę – 33,4 t, szkło – 3,6 t, tworzywa sztuczne – 1,7 t, złom – 68,1 t, 

akumulatory, baterie – 2,4 t, metale kolorowe – 8,3 t. 

 Na składowisko przyjmowane są odpady komunalne pochodzące z terenu 7 gmin.  

 Składowisko nie posiada wydzielonych powierzchni do składowania odpadów 

niebezpiecznych. Umowy na odbiór odpadów niebezpiecznych oraz uzyskanych w 

wyniku odzysku i  selektywnej zbiórki odpadów zawarte zostały przez: 

 Przedsiębiorstwo Usługowo-Techniczno-Handlowe „FLEX” Sp. z o.o. w Kielcach – 

odpady przemysłowe – czas nieokreślony 

 ALNICO Adam Nowak w Krakowie – surowce wtórne – czas nieokreślony 

 Przedsiębiorstwo Państwowo Usługowe „EKOPARTNER” w Krakowie – surowce 

wtórne – czas nieokreślony 

 Firma SINOMA Krzysztof Oettingen w Krakowie – surowce wtórne – czas 

nieokreślony. 

 Sprzęt techniczny użytkowany na składowisku do zagęszczania odpadów stanowi 

ciągnik – spychacz gąsienicowy DT-75.  

 Składowisko posiada uszczelnienie (2 warstwy geowłókniny o gramaturze 800 g/m
2
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i  1 warstwa bentomatu gr. 6,5 mm) spełniające obecne wymogi ochrony środowiska. 

 Składowisko posiada warstwę drenażu oraz zbiornik odcieków (ok. 150 m
3
) z 

kanalizacją, kanalizacją deszczową (ok. 150 m) z separatorem lamellowym o 

pojemności 2x1,5 m
3
, instalację odgazowującą (ok. 180 m), rowy opaskowe (ok. 530 

m). 

 Obiekt wyposażony jest w: ogrodzenie, zieleń ochronną, wały osłonowe, budynek 

socjalno-biurowy, magazyn sprzętu i narzędzi, wagę samochodową, brodzik 

dezynfekcyjny, utwardzony plac manewrowy, kontenery KP-7 na surowce wtórne, 

piezometry oraz posiada odpowiednie oznakowanie. 

 Obiekt wyposażony jest również w linię sortowniczą do wtórnej segregacji odpadów, 

prasę do belowania, rozdrabniacz tworzyw sztucznych, 15 kontenerów 1,1 m
3
 obsługi 

linii sortowniczej na składowisku.  

 Prowadzone są badania monitoringowe wód w rejonie składowiska na podstawie analiz 

wód podziemnych z zainstalowanych otworów piezometrycznych. 

 

2.3.4 Ochrona powietrza 

Gazownictwo 

 Źródłem zasilania sieci gazowej jest stacja redukcyjno – pomiarowa w 

Niepołomicach (znajduje się poza terenem gminy), do której gaz jest doprowadzany 

gazociągiem średnioprężnym o ø 150 przechodzącym przez miejscowości: Igołomia, 

Złotniki i Wawrzeńczyce. Większe gazociągi zasilające gminę przechodzą przez 

miejscowości: Stręgoborzyce i Rudno Górne (ø 100/90 PE);  Pobiednik Mały i Pobiednik 

Wielki do Igołomi (ø 150/80 PE); Żydów do połączenia z siecią w gminie Koniusza (ø 80).  

Długość sieci wynosi 135,5 km. Obejmuje ona swym zasięgiem prawie cały obszar gminy, 

bez terenów narażonych na podtopienia i powodzie. Do 2003 roku wykonano 1600 

przyłączy. Z gazu sieciowego korzysta około 90 % mieszkańców. W chwili obecnej nie 

przewiduje się rozbudowy sieci gazowej ze względu na zagrożenie powodziowe terenów 

niezgazyfikowanych. Natomiast na terenach zgazyfikowanych przewiduje się powstawanie 

przyłączy w miarę potrzeb przy wykorzystaniu istniejących sieci średniego ciśnienia lub 

przy ich niewielkiej rozbudowie. 

Ciepłownictwo 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce nie posiada sieci ciepłowniczej. Wszystkie 

budynki zarówno użyteczności publicznej jak i mieszkalne zasilane są ze źródeł 

indywidualnych.  
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Struktura gospodarki cieplnej w gminie według źródeł energii [%]: 

Źródła konwencjonalne 100 [%] w tym: 

- węgiel kamienny         79 [%] 

- węgiel brunatny         0      [%] 

- gaz                     20  [%] 

- olej opałowy         0     [%] 

- energia elektryczna                                                  1     [%]   

Wszystkie obiekty publiczne na terenie gminy posiadają kotłownie gazowe. 

 

STRUKTURA GOSPODARKI  CIEPLNEJ W GMINIE 

IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE

wg źródła energii

20%

79%

0%

1%
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gaz ziemny

węgiel kamienny

olej opałowy

źródła odnawialne
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Rys. 2.2 Struktura gospodarki cieplnej wg źródeł energii 

Na terenie gminy brak jest obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Część 

mieszkańców używa drewna, nie posiadają oni jednak specjalnych pieców 

przystosowanych do spalania biomasy.  

Wszystkie budynki użyteczności publicznej korzystają z pieców wykorzystujących gaz.  

Energetyka 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce objęta jest w 100% siecią elektroenergetyczną. 

Jest to sieć niskiego i średniego napięcia niepowodująca zagrożeń związanych z 

promieniowaniem elektromagnetycznym. Przez teren gminy przebiega linia wysokiego 

napięcia 220 kV determinująca wyznaczenie strefy ochronnej – 26 m od przewodu linii.  

Planowana jest sukcesywna modernizacja sieci rozdzielczej średniego napięcia 

wraz ze wzrostem zapotrzebowania. Podstawowe kierunki działań to poprawa 

niezawodności dostaw energii elektrycznej, poprawa jakości dostarczanej energii i 

nieograniczoność dostaw. 
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3.  STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

GMINY 

3.1 Zanieczyszczenia wód 

 

Wody powierzchniowe 

Trudnym do zmierzenia źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych są 

niekontrolowane spływy powierzchniowe z obszarów rolnych - chemizowanych 

i nawożonych.  

Ścieki z gospodarstw rolnych gromadzone są w zbiornikach, często nieszczelnych, 

z których zanieczyszczenia przedostają się do wód powierzchniowych 

lub do ziemi. Ponadto ścieki bytowe z opróżnionych zbiorników często nie są odbierane 

przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia i dowożone na oczyszczalnie, lecz 

wywożone przez mieszkańców na pola. 

Tabela 3.1. Stan czystości Potoku Kościelnickiego w roku 1999 (dane WIOŚ w Warszawie) 

Lp. Rzeka Wymagan 

klasa 

czystości 

Klasa czystości wg wskaźników 

Ocena 

ogólna 

Ogra-

nicz-

nych 

Nieor-

gani-

cznych 

Zawie-

siny 

Substa

ncji 

biogen

nych 

Fizyko

chemi-

czna 

Hydro

biologi

czna 

Stan 

sanitar

ny 

1 Potok 

Kościelnicki - 

1994 

I 

non II b.d. non non non III non 

2 Potok 

Kościelnicki - 

1996 

non III III b.d. non non III III 

3 Potok 

Kościelnicki - 

1999 

non II b.d. I non non III non 

 

Brak uporządkowanej gospodarki ściekowej znajduje swoje odzwierciedlenie w 

wynikach badań wód Potoku Kościelnickiego. Charakter zanieczyszczeń wód wyraźnie 

wskazuje na odprowadzanie do wód powierzchniowych i gruntu ścieków bytowych (duża 

zawartość azotu azotynowego i stan sanitarny) oraz spłukiwania z pól środków ochrony 

roślin i nawozów. 

 

Wody podziemne 

Wody podziemne płytkiego krążenia znajdujące się w utworach czwartorzędowych 

i trzeciorzędowych (zasilane głównie opadami atmosferycznymi oraz przez infiltrację wód 
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powierzchniowych) są zdecydowanie bardziej podatne na zanieczyszczenia niż wody 

położone na niższych poziomach wodonośnych. Wody te są słabo izolowane przed 

wpływami antropogenicznymi.  

Zagrożenie dla jakości wód płytkiego krążenia stanowią m.in.: 

 "dzikie" wysypiska odpadów,  

 szlaki komunikacyjne: drogi, parkingi i place postojowe samochodów, 

 intensywne nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin, rolnicze 

wykorzystywanie ścieków, 

 cmentarze  [ewentualne grzebowiska zwłok zwierzęcych w razie zmiany charakteru 

produkcji rolnej w gminie  - obecnie warzywnictwo na całym obszarze] 

 ścieki (surowe lub niedostatecznie oczyszczone) wprowadzane do gleby, 

 nieczynne i niezabezpieczone studnie kopane i wiercone, 

 budowa w obszarach zasobowych ujęć komunalnych nowych studni i ujęć nie 

związanych z poborem wody na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia 

 nie posiadające wymaganych zabezpieczeń stacje paliw, magazyny produktów 

ropopochodnych oraz innych substancji chemicznych, 

Zagrożenie, w dłuższym przedziale czasowym, dla jakości wód podziemnych mogą 

stanowić także ścieki komunalne i pochodzenia rolniczego wprowadzane do wód 

powierzchniowych oraz nadmierne emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do 

atmosfery. Wody czwartorzędowe w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce mają kontakt 

hydrauliczny z silnie zanieczyszczonymi wodami Wisły.  

Oba zbiorniki wód podziemnych w gminie wykazują zanieczyszczenie związkami 

antropogenicznymi - azotanami i chlorkami. 

3.2 Zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
 

Zanieczyszczenia gleb 

Zanieczyszczenie gleb jest oceniane na podstawie zawartości metali ciężkich 

(ołowiu, kadmu, cynku, miedzi, niklu, rtęci i arsenu) w powierzchniowej, 

dwudziestocentymetrowej warstwie gruntu. Miarą zanieczyszczenia gleby jest zawartość 

metali ciężkich w porównaniu do średniej geochemicznej zawartości w regionie. 

Pośrednio, zanieczyszczenie gleby mierzy się również zawartością metali ciężkich, 

azotanów i pestycydów w jadalnych częściach roślin (świeże owoce, korzenie etc.). Miarą 

wielkości zanieczyszczenia gleby jest przekroczenie dopuszczalnych zawartości metali, 

azotanów i pestycydów w jadalnych częściach roślin. 
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Zagrożeniami dla jakości gleb są: 

 wprowadzanie do gleby nieczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych, 

 chemizacja rolnictwa (nawozy i środki ochrony roślin), 

 "dzikie" wysypiska odpadów komunalnych, 

 emisje do atmosfery zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. 

Istotny wpływ na neutralizację zanieczyszczeń ma odczyn gleb.  

Tabela 3.2. Odczyn gleb 

Odczyn (pH) 
gleby 

bardzo kwaśny kwaśny lekko kwaśny obojętny zasadowy 

% powierzchni 
użytków rolnych 

20 20 27 32 1 

 

W gminie jest znaczny udział gleb kwaśnych, które wpływają na kumulację 

zanieczyszczeń w glebie. Stopień zanieczyszczanie gleb w gminie metalami ciężkimi 

przedstawia się następująco: 

Tabela 3.3. Stopień zanieczyszczenia gleb w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce metalami ciężkimi 

Metale cięzkie: 
Zawartość 

Procentowy udział gleb  
w klasach zanieczyszczenia 

min. max. śr. 0 I II III IV V 

miedź 9,10 27,20 18,05 92,31 7,69 - - - - 

nikiel 9,70 33,40 16,69 92,31 7,69 - - - - 

cynk 66,70 196,2 112,3 53,85 46,15 - - - - 

kadm 0,17 1,57 0,75 76,92 23,08 - - - - 

ołów 10,70 57,80 29,39 100,0 - - - - - 

 

Znaczna część gleb w gminie została zakwalifikowana do klasy O, gdzie zawartość metali 

ciężkich jest neutralna, podwyższoną zawartość cynku, kadmu, niklu i miedzi 

zaobserwowano na niewielkim obszarze gminy. Przyjmuje się wspólne określenie dla gleb 

w stopniu 0 i I - gleb ogólnie niezanieczyszczonych. 

 

Odpady  

Największą grupą odpadów powstających na terenie gmin wiejskich są odpady 

komunalne, związane z codzienną egzystencją człowieka. Zgodnie z treścią ustawy o 

odpadach odpadami komunalnymi są: "odpady powstające w gospodarstwach domowych, 

a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 

wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 

odpadów powstających w gospodarstwach domowych". W skład odpadów komunalnych 

poza odpadami z gospodarstw domowych wchodzą odpady z obiektów użyteczności 
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publicznej i obsługi ludności oraz odpady z pielęgnacji terenów zieleni. Odpady 

komunalne zawierają także odpady niebezpieczne, takie jak: zużyte baterie, akumulatory, 

świetlówki, termometry, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalniki, smary, oleje, 

przeterminowane i niewykorzystane leki. Szacuje się, że w Polsce stanowią one około 

0,76% ogólnej masy odpadów. 

Specyficzną grupą odpadów są osady ściekowe. Porządkowanie gospodarki 

ściekowej, budowa kanalizacji, będą powodowały zwiększenie ilości osadów ściekowych, 

które wymagają dalszej utylizacji. Problem ten wymaga kompleksowego rozwiązania. 

Ważną grupę odpadów niebezpiecznych stanowi część odpadów medycznych. 

Źródłem powstawania niebezpiecznych odpadów medycznych są jednostki służby 

zdrowia: przychodnie, gabinety prywatne.  

Inną ważną grupę materiałów niebezpiecznych stanowią materiały zawierające 

azbest. Chorobotwórcze działanie azbestu polega na drażnieniu ścianek pęcherzyków 

płucnych przez włókna respirabilne, tj. takie, które mogą występować w trwałej postaci w 

powietrzu. Włókna te są dłuższe niż 5 mikrometrów i mają grubość mniejszą od 3 

mikrometrów, a stosunek długości do grubości włókna jest nie mniejszy niż 3:1. Wyroby z 

udziałem azbestu stanowią zagrożenie dla środowiska wówczas, gdy włókna są uwalniane 

do powietrza.  

Ze względu na specyficzne właściwości azbestu - odporność na wysokie i niskie 

temperatury, działanie kwasów i innych substancji żrących oraz elastyczność - w latach 

1970 - 1990 powszechnie stosowano azbest do produkcji materiałów budowlanych oraz 

części do maszyn i urządzeń, zwłaszcza narażonych na działanie siły tarcia i wysokich 

temperatur. Obecnie główną masę wyrobów z azbestem na terenie gminy stanowią  

materiały budowlane płaskie - płyty dachowe i ścienne. Ponadto azbest zawarty jest w 

płytkach podłogowych PCV, okładzinach hamulcowych, ubraniach ochronnych, kocach 

gaśniczych, płytkach stosowanych przy palnikach gazowych, uszczelkach i innych 

podobnych wyrobach.  

Na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce powstają głównie odpady bytowe z 

gospodarstw domowych, placówek handlowych, obiektów użyteczności publicznej, 

terenów zieleni. Na terenie gminy istnieje zorganizowany system odpadów zmieszanych 

oraz dwa punkty zbiórki selektywnej odpadów. Nadal jednak niewielka część odpadów z 

gospodarstw usuwana jest sporadycznie do wyrobisk na tzw. "dzikie wysypiska" na 

bieżąco likwidowane przez gminę. Część odpadów jest spalana w paleniskach domowych. 

Uchwalone przez Radę Gminy zasady utrzymania czystości i porządku nie są w pełni 



                                      PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE 

 
........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

Warszawa, 2004                                                                                                                                                                 22                                                                               

realizowane. 

 

3.3 Zanieczyszczenia powietrza 
 

Na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce nie ma dużych emitorów 

zanieczyszczeń do powietrza. Gmina znajduje się w zasięgu oddziaływania emitorów HTS 

i Aglomeracji Krakowskiej. 

Źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej opierają się o paliwa przyjazne 

środowisku (gaz). Głównym źródłem zanieczyszczeń są paleniska domowe. Jako źródło 

energii cieplnej dominuje węgiel kamienny (blisko 80% gospodarstw). Związana jest z tym 

silna emisja tlenków węgla, siarki, azotu a także pyłów. Ponadto często wraz z węglem 

spalane są odpady, zawierające bardzo wiele szkodliwych substancji, które w ten sposób 

przedostają się do powietrza stwarzając zagrożenie dla mieszkańców.  

Problem mogą stanowić również odory związane z wylewaniem nieczystości 

płynnych na polach i do rowów oraz -w mniejszym stopniu -gnojówki i gnojowicy.  

Zanieczyszczenia komunikacyjne występują wzdłuż głównych dróg, a w 

szczególności drogi krajowej Kraków-Sandomierz.  

 

Według danych zawartych w „Ocenie jakości powietrza w województwie 

małopolskim w roku 2003” opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Krakowie – w strefie obejmującej teren powiatu krakowskiego, w tym teren 

gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, obowiązują dopuszczalne pomiary substancji określone: 

 ze względu na ochronę zdrowia; 

 ze względu na ochronę roślin. 

System oceny wynika ze „Wskazówek do pierwszej rocznej oceny jakości 

powietrza” opracowanych przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Zaprezentowana ocena oparta jest o wartości kryterialne zawartej w poniższych tabelach. 
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Tabela 3.4. Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju – ochrona zdrowia 

Substancja 

Okres 

uśredniania 

wyników 

pomiaru 

Dopuszczalny 

poziom 

substancji w 

powietrzu 

[ug/m
3
] 

Wartość 

marginesu 

tolerancji 

w roku 

2003 

Dopuszczalny 

poziom substancji w 

powietrzu 

powiększony o 

margines tolerancji 

za rok 2003 

[ug/m
3
] 

Dopuszczana 

częstość 

przekroczenia 

dopuszczalnego 

poziomu w roku 

kalendarzowym 

Benzen rok 

kalendarzowy 

5 5 10 - 

Dwutlenek 

azotu 

jedna godzina 200 70 270 18 razy 

rok 

kalendarzowy 

40 14 54 - 

Dwutlenek 

siarki 

jedna godzina 350 60 410 24 razy 

24 godziny 150 0 150 3 razy 

Ołów rok 

kalendarzowy 

0,5 0,2 0,7 - 

Ozon 8 godzin 120 0 120 60 dni
*
 

Pył 

zawieszony 

PM10 

24 godziny 50 10 60 35 razy 

rok 

kalendarzowy 

40 3,2 43,2 - 

Tlenek węgla 8 godzin 10000 4000 14000 - 

 
*) - Liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym, uśredniona w ciągu ostatnich 3 lat. 

Jeżeli brak jest wyników pomiarów z 3 lat, podstawę klasyfikacji mogą stanowić wyniki z dwóch lub jednego roku . 

Dopuszczana częstość przekroczeń poziomu dopuszczalnego odnosi się również do  przekraczania wartości poziomu 

dopuszczalnego powiększonej o margines tolerancji. 

 
Tabela 3.5. Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju – ochrona roślin 

Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów 
Dopuszczalny poziom substancji w 

powietrzu 

Tlenki azotu
*
 rok kalendarzowy 30 ug/m

3
 

Dwutlenek siarki rok kalendarzowy 20 ug/m
3
 

Ozon (AOT40) okres wegetacyjny (1V-31VII) 24000 ug/m
3
 

*) suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 

W tabelach poniżej przedstawiono w skrócie zasady zaliczenia strefy do określonej 

klasy (A, B, C), które zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na ich obszarze i 

wiąże się z określonymi wymaganiami, co do działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 

Podstawę zaliczenia strefy do określonej klasy stanowią wyniki oceny uzyskane na 

obszarach o najwyższych poziomach stężeń danego zanieczyszczenia w strefie. 

Tabela 3.6. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, 

uzyskanych w pierwszej rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy jest określony 
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margines tolerancji 

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania 

nie przekraczający wartości 

dopuszczalnej
*
 

A 
brak 

powyżej wartości dopuszczalnej
*
 lecz 

nie przekraczający wartości 

dopuszczalnej powiększonej o 

margines tolerancji 

B 

 określenie obszarów przekroczeń 

wartości dopuszczalnych 

powyżej wartości dopuszczalnej 

powiększonej o margines tolerancji
*
 

C 

 określenie obszarów przekroczeń 

wartości dopuszczalnych oraz wartości 

dopuszczalnych powiększonych o 

margines tolerancji 

 opracowanie programu ochrony 

powietrza POP 

możliwość przekroczenia wartości 

dopuszczalnej powiększonej o 

margines tolerancji
*
 na niektórych 

obszarach, ocena dla tych obszarów 

oparta na podstawach uznanych za 

niewystarczające do zaliczenia strefy 

do klasy C (do opracowania POP) 

B/C 

 określenie obszarów przekroczeń 

wartości dopuszczalnych oraz 

potencjalnych obszarów przekroczeń 

wartości dopuszczalnych powiększonych 

o margines tolerancji (uzyskanych w 

oparciu o dostępne „niewystarczająco 

pewne”, lecz wstępnie zaakceptowane, 

dane i metody) 

 przeprowadzenie dodatkowych badań w 

celu potwierdzenia potrzeby (lub braku 

potrzeby) działań na rzecz poprawy 

jakości powietrza (opracowania POP) 

*) -  z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów 

 

Tabela 3.7. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, 

uzyskanych w pierwszej rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy margines 

tolerancji nie jest określony 

Poziom stężeń Klasa strefy Wymagane działania 

nie przekraczający wartości 

dopuszczalnej
*
 

A 
Brak 

powyżej wartości dopuszczalnej
*
 C 

 określenie obszarów przekroczeń 

wartości dopuszczalnych 

 działania na rzecz poprawy jakości 

powietrza opracowanie programu 

ochrony powietrza POP 

możliwość przekroczenia wartości 

dopuszczalnej
*
 na niektórych 

obszarach, ocena dla tych obszarów 

oparta na podstawach uznanych za 

niewystarczające do zaliczenia strefy 

do klasy C (do opracowania POP) 

A/C 

 określenie potencjalnych obszarów 

przekroczeń wartości dopuszczalnych 

(uzyskanych w oparciu o dostępne 

„niewystarczająco pewne”, lecz wstępnie 

zaakceptowane, dane i metody) 

 przeprowadzenie dodatkowych badań w 

celu potwierdzenia potrzeby (lub braku 

potrzeby) działań na rzecz poprawy 
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jakości powietrza (opracowania POP) 

*) -  z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów 

 

Ocena jakości powietrza w 2003 roku wykonana została na podstawie: 

- pomiarów prowadzonych w wojewódzkiej sieci monitoringu, w skład której wchodzą 

stacje automatyczne WIOŚ oraz stacje manualne WIOŚ i WSSE, 

- przez analogię do innej podobnej strefy, która posiada prawidłowo udokumentowany 

system pomiarowy. 

Na podstawie wyżej przedstawionych kryteriów  w Tabelach poniżej przedstawiono 

wyniki czystości powietrza w strefie krakowskiej, obejmującej również teren gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce. 

Tabela 3.8. Klasyfikacja strefy krakowskiej pod kątem ochrony zdrowia 

 

Rodzaj zanieczyszczenia 

Symbol klasy dla obszaru strefy nie 

obejmującego obszarów ochrony 

uzdrowiskowej dla poszczególnych 

czasów uśrednienia 

Symbol klasy 

wynikowej w 

strefie 

 24 godz. *) rok wynikowa  

Dwutlenek siarki (SO2) A  A A 

Dwutlenek azotu (NO2) - A A A 

Pył zawieszony PM 10 C C C C 

Ołów (Pb)   A A 

Benzen C6H6   A A 

Tlenek węgla CO   A A 

Ozon O3   A A 

Ogólny wynik   C C 

 

Zalecenia wynikające z oceny: 

- wstępna kwalifikacja do opracowania programu ochrony powietrza, 

- wzmocnienie systemu oceny (PM10, C6H6, O3) 

- utrzymanie jakości powietrza w strefie na tym samym lub lepszym poziomie.  

 

Tabela 3.9. Klasyfikacja strefy krakowskiej pod kątem ochrony roslin 

 

Rodzaj zanieczyszczenia 

Symbol klasy dla obszaru 

strefy nie obejmującego 

obszarów parków 

narodowych 

Symbol klasy wynikowej w 

strefie 

Dwutlenek siarki (SO2) A C* 

Tlenów azotu  ( NO2) A A 

Ozon O3  A 

Ogólny wynik  C* 
* - ze względu na stężenie SO2 na terenie parków narodowych (Ojcowski Park Narodowy) 
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Zalecenia wynikające z oceny: 

- wzmocnienie systemu oceny (SO2, NO2), 

- utrzymanie jakości powietrza w strefie na tym samym lub lepszym poziomie.  

 

Wskutek dalszych analiz stanu jakości powietrza, powiat krakowski (teren gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce) nie został zakwalifikowany do opracowania programu ochrony 

powietrza oraz nie został wytypowany do przeprowadzenia dalszych badań w celu 

potwierdzenia potrzeby podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Dla terenu 

gminy również nie wyznaczono obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz 

wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji dla pyłu PM10 i pyłu BS.  

Powiat krakowski wskazano jako obszar wskazanego wzmocnienia systemu oceny dla O3 

8 godz.  

 

3.4 Inne zagrożenia środowiska 

 

 Awarie przemysłowe 

Na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce nie występują zakłady przemysłowe 

stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii. 

 

 Hałas 

Na terenie gminy można wyróżnić dwa znaczące źródła hałasu: droga krajowa 

Kraków-Sandomierz oraz lotnisko Aeroklubu Krakowskiego. Szczególnie uciążliwa dla 

mieszkańców jest lokalizacja drogi krajowej, która przebiega przez wsie gminne na całej 

długości gminy. Analiza zagrożenia hałasem drogowym, wykonana na podstawie 

przeprowadzonych badań (WIOŚ, Instytut Rozwoju Miast) wskazuje, że poziom emisji 

hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie źródła (1m od krawędzi jezdni) przekracza poziom 70 

dB w porze dziennej (normy dla terenów zabudowanych to w porze dziennej <60dB). 

Lotnisko ze względu, na jego raczej ekstensywne użytkowanie nie powoduje 

znacznych uciążliwości. 

Nie ma zakładów przemysłowych powodujących zagrożenie hałasem. 

Podwyższone wartości poziomu hałasu mogą występować lokalnie w związku z pracą 

maszyn rolniczych. Nie ma to znaczącego wpływu na klimat akustyczny na terenie gminy. 

Może natomiast szkodliwie oddziaływać na osoby obsługujące maszyny. 
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 Promieniowanie 

Na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zagrożenie promieniowaniem: 

- jonizującym: nie występuje 

- niejonizującym: występuje w ograniczonym zakresie. Jedynym źródłem 

promieniowania na terenie gminy jest sieć energetyczna wysokiego napięcia. 

Wymienione źródło pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny wzrost 

poziomu tła promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, jak też zwiększenie 

liczby i powierzchni obszarów o podwyższonym poziomie natężenia promieniowania. 

Należy jednak stwierdzić, że wzrost poziomu tła elektromagnetycznego nie zwiększa 

istotnie zagrożenia środowiska i ludności. W dalszym ciągu poziom promieniowania w 

tle pozostaje wielokrotnie niższy od natężeń, przy których możliwe jest jakiekolwiek 

szkodliwe oddziaływanie na organizm ludzki. Nie dotyczy to jednak pól 

elektromagnetycznych w bezpośrednim otoczeniu wszelkiego rodzaju stacji 

nadawczych, które lokalnie, w odległościach zależnych od mocy, częstotliwości i 

konstrukcji stacji, mogą osiągać natężenie na poziomie uznawanym za aktywny pod 

względem biologicznym. 

Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo 

wyeliminowane lub ograniczone pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji 

przestrzennej człowieka od pól przekraczających określone wartości graniczne. Dlatego 

też wzdłuż linii elektroenergetycznej została wyznaczona strefa ochronna - 26 m od 

skrajnego przewodu dla budynków mieszkalnych i innych, w których czas przebywania 

ludzi jest dłuższy niż 8 godzin na dobę. 

 

3.5 Ocena aktualnego stanu środowiska i zasobów naturalnych. 

 

W związku z typowo rolniczym charakterem gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

problemy ochrony środowiska skupiają się przede wszystkim wokół: 

- gospodarki komunalnej, 

- produkcji rolnej. 

Do podstawowych zagrożeń dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi należy zaliczyć: 

- brak systemu wodociągów i stacji uzdatniania wody, 

- brak systemu kanalizacji sanitarnej i instalacji do oczyszczania ścieków, 

- brak systemu zbiórki selektywnej odpadów. 
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Pozostawienie takiego stanu rzeczy będzie prowadziło do dalszego zanieczyszczania wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. W fazie zaawansowanych prac 

projektowych i przygotowawczych jest budowa sieci wodociągowej, która swym 

zasięgiem ma pokryć większość obszaru gminy. Niestety prace, mające na celu 

zagwarantowanie odbioru ścieków są jeszcze w fazie wstępnych koncepcji.  

 

Stan powietrza atmosferycznego jest zadowalający. Sieć gazowa obejmuje swym 

zasięgiem wszystkie miejscowości w gminie (90% ludności). Jednak cały czas 

podstawowym źródłem energii cieplnej w paleniskach domowych pozostaje węgiel oraz 

drewno. 

Istotny wpływ na jakość życia mieszkańców ma droga krajowa, która przebiega przez 

kilka wsi na terenie gminy i jest głównym emitorem hałasu. Promieniowanie oraz 

wystąpienie poważnych awarii nie stanowi zagrożenia w gminie. 

Teren gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jest bardzo ubogi w walory przyrodnicze. 

Najcenniejsze tereny znajdują się w dolinie Wisły, gdzie wyznaczono do ochrony w 

postaci użytków ekologicznych kilka starorzeczy wraz z ich naturalną obudową 

biologiczną. Należy więc dążyć do utrzymania istniejących wartości przyrodniczych 

terenów oraz promować racjonalną gospodarkę rolną, rozbudowę infrastruktury 

technicznej oraz edukację ekologiczną. 

 

Tab. 3.10 Stan infrastruktury komunalnej na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

Lp. Miejscowość L. 

ludn. 

L.  

bud. 

Wodo 

ciąg/ 

l.przył 

Kan. 

sanit. 

l.przył 

Kan. 

burz

. 

Gaz 

ciąg/ 

l.przył 

Sieć 

ciepł./ 

l.przy

ł 

Odbiór 

odpad./ 

l/umów 

Selekt. 

zb. odp. 

% miesz. 

1.  Dobranowice 337 95 - - - 91 - 93 - 

2. Igołomia 1147 247 - - - 240 - 242 - 

3. Koźlica 185 41 - - - 36 - 40 - 

4.  Odwiśle 433 89 89 - - 84 - 87 - 

5.  Pobiednik Mały 328 71 - - - 68 - 69 - 

6. Pobiednik 

Wielki 
497 115 - - - 108 - 112 - 

7. Rudno Górne 344 80 - - - 74 - 78 - 

8. Stręgoborzyce  405 102 - - - 93 - 99 - 

9.  Tropiszów 809 185 - - - 175 - 181 - 

10. Wawrzeńczyce 1798 451 - - - 435 - 441 - 

11. Wygnanów 62 20 - - - 18 - 18 - 

12.  Złotniki 580 131 - - - 125 - 128 - 

13.  Zofipole 484 132 - - - 112 - 128 - 

14.  Żydów  188 46 - - - 43 - 44 - 
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4. Stan rozwoju gospodarczego 

Demografia i wykształcenie  

Według stanu na koniec roku 2003 r. w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce mieszkało 

7 598 osób. W wyniku spadku tempa przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji 

obserwuje się stopniowe zahamowanie wzrostu ludności gminy. Nie wysoki stopień 

urbanizacji powoduje, że gęstość zaludnienia w gminie kształtuje się na poziomie 121 

osób/km
2
 (średnia dla powiatu krakowskiego 190 osób/km

2
). Ilość kobiet i mężczyzn w 

gminie jest prawie równa. 

Do ujemnych zjawisk demograficznych zaliczyć należy: nadmierną migrację ze wsi 

do miast młodzieży bardziej wykształconej, zwiększanie się reprezentacji mężczyzn na 

obszarach wiejskich, co powoduje spadek zawierania związków małżeńskich, zwiększanie 

się udziału rodzin niepełnych, spadek przyrostu naturalnego.  

 

Gospodarka rolna 

Do warunków kształtujących rolniczą przestrzeń produkcyjną gminy należą: 

najwyższej jakości gleby, klimat, rzeźba terenu oraz warunki wodne. Użytki orne stanowią 

87% powierzchni gminy, jest to wskaźnik jeden z najwyższych w powiecie krakowskim.  

Na znacznym obszarze użytków rolnych występują gleby o wysokich klasach 

bonitacyjnych I-III. Zajmują one 96% powierzchni użytków ornych w gminie, a same 

grunty klasy I zajmują 15% powierzchni użytków ornych. 

Indywidualne gospodarstwa rolne stanowią 86% powierzchni. Średnia wielkość 

gospodarstwa to 2,4 ha. Dominują uprawy ogrodnicze (głównie warzywnicze) oraz uprawa 

kwiatów.  

 

Turystyka 

Teren gminy charakteryzuje się przeciętnymi wartościami turystyczno -

krajobrazowymi. Najcenniejszą krajobrazowo strefę stanowi dolina Wisły. Płaskowyż 

Proszowicki ma strukturę powierzchni pagórkowatą z systemem suchych dolinek i w 

większości naturalnymi panoramami widokowymi - rozłogi pól na wyniosłościach 

terenowych. 

Ważnym aspektem walorów turystycznych jest sfera kulturowa gminy. Na terenie 

gminy zachowało się wiele cennych zabytków. 

Atrakcją sportowo-turystyczną jest lotnisko Aeroklubu Krakowskiego w 
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Pobiedniku Wielkim. Na terenie lotniska planowane jest organizowanie imprez masowych 

na skalę województwa. 

Rozwój turystyki może przyczynić się do zwiększenia liczby miejsc pracy dla 

mieszkańców gminy zwłaszcza w sezonie letnim. 

 

Przemysł 

Na terenie gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych. Dominują małe placówki 

handlowo-usługowe. Największym zakładem jest zakład produkcyjny „Krakowska 

Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Gospodarstwo w Igołomi. Gmina nie 

posiada rozwiniętego przetwórstwa rolnego, brak też chłodni i pakowalni. 

 

Trendy rozwojowe w gospodarce gminy 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce ma charakter typowo rolniczy z szczególnym 

nastawieniem na warzywnictwo i uprawę kwiatów. W zakresie rozwoju przemysłu uwaga 

władz gminy będzie skoncentrowana na działaniach na rzecz rozwoju przetwórstwa rolno-

spożywczego.  

 

 

Zgodnie z Prawem wodnym właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, 

nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się 

na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów 

sąsiednich oraz nie może odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. Jeżeli 

spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie 

wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze 

decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie 

urządzeń zapobiegających szkodom. 
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5. Analiza SWOT  
 

5.1 Czynniki wewnętrzne 

 

 Mocne strony 
 

Stan przyrody i środowiska 

 gleby rolnicze najwyższych klas bonitacyjnych (I i II klasa), 

 brak dużych dzikich wysypisk, 

 dobrze zachowana naturalna struktura przestrzenna utworów powierzchniowych i form 

ukształtowania powierzchni ziemi, 

 niskie zanieczyszczenie atmosfery, 

 występowanie złóż kopalin, 

 istniejące zasoby przyrodnicze w dolinie Wisły, 

 

Stan infrastruktury służącej ochronie środowiska 

 pełna gazyfikacja gminy (oprócz 10% terenów narażonych na powodzie), 

 wszystkie obiekty publiczne korzystają z kotłowni gazowych, 

 zrównoważony stosunek obciążenia ruchem w stosunku do stopnia rozwoju sieci drogowej 

regionu, 

 rezerwa terenu pod Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 

 zorganizowany system usuwania odpadów komunalnych, 

 utworzenie Związku Międzygminnego pod nazwą Związek Gmin – Składowisko Odpadów 

Żębocin” w celu m.in. współ finansowania modernizacji i rozbudowy oraz prowadzenie 

wspólnego programu gospodarki odpadami, 

 przystąpienie do programu EKODACH wraz z powiatem krakowskim pomocy mieszkańcom 

gminy w utylizacji odpadów azbestowych, 

 funkcjonowanie dwóch punktów zbiórki selektywnej,  

 brak przemysłu szczególnie degradującego środowisko. 

 

Sfera gospodarcza 

 bardzo dobre warunki glebowo-klimatyczne dla rolnictwa, 

 wysoki poziom mechanizacji rolnictwa i stosowanie nowoczesnych technologii, 

 wysoki poziom kultury rolnej, 

 wyspecjalizowanie rolnictwa, 

 dobre skomunikowanie gminy poprzez drogę krajową, 
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 duże zasoby i rezerwy siły roboczej, 

 atrakcyjne rezerwy terenu pod zainwestowanie – m.in. dla terenów przechowalnictwa i 

przetwórstwa rolno-spożywczego, giełd rolno-spożywczych, 

 korzystne warunki dla rozwoju turystyki związanej z zasobami kulturowymi gminy, 

 obecność aeroklubu krakowskiego, 

 obwałowania rzek – zabezpieczające przed wodami stuletnimi. 

 

Sfera społeczna 

 dbałość o zachowanie dóbr kulturowo – społecznych regionu, 

 wprowadzanie do programów edukacji formalnej zagadnień ochrony przyrody i środowiska, 

prowadzenie akcji „sprzątania świata”, prelekcje, zbiórka odpadów aluminiowych i 

makulatury, 

 niska gęstość zaludnienia, 

 korzystna struktura wiekowa ludności. 

 

Słabe strony 

 

Stan przyrody i środowiska 

 uciążliwość komunikacyjna drogi krajowej Kraków-Sandomierz. 

 brak terenów leśnych, 

 zanik struktur przyrodniczych gminy, niska bioróżnorodność, 

 niska jakość wód powierzchniowych i podziemnych, 

 mała zasobność wód podziemnych i powierzchniowych na terenie Płaskowyżu Proszowickiego 

(1/2 gminy), 

 1/3 gruntów rolnych wykazuje podwyższoną zawartość cynku oraz metali ciężkich, 

 agresywna dla środowiska gospodarka rolna,  

 zanieczyszczenie atmosfery z palenisk domowych, 

 

Stan infrastruktury służącej ochronie środowiska 

 brak możliwości poboru wód podziemnych i powierzchniowych do zaopatrzenia gminy, 

 bardzo niski stopień zwodociągowania, 

 brak systemu sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, 

 zagrożenie powodziowe – przerwaniem wałów Wisły oraz z lokalnych potoków, 

 brak termomodernizacji w placówkach użyteczności publicznej, 

 brak właściwej kontroli nad stanem technicznym zbiorników bezodpływowych, 

 brak obiektów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, 
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 brak systemu zbiórki selektywnej odpadów „u źródła”, 

 powszechne używanie na terenach wiejskich węgla jako źródła energii cieplnej, 

 spalanie w paleniskach domowych odpadów. 

 

Sfera gospodarcza 

 niedostateczna ilość chłodni, pakowalni, rozwiniętego przetwórstwa rolnego, 

 brak lokalnego doradztwa finansowego, technicznego, inwestycyjnego i promocyjnego 

 brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych, 

 niedostateczny stan infrastruktury komunikacyjnej (zły stan i zbyt wąskie drogi),  

 niewielki udział na rynku grup producenckich, 

 brak większej ilości mocniejszych firm prywatnych, 

 

Sfera społeczna 

 ujemny przyrost naturalny, 

 niska świadomość ekologiczna mieszkańców, 

 zbyt wolno postępujący wzrost świadomości społecznej dotyczącej konieczności 

gospodarowania w sposób przyjazny dla przyrody i środowiska, brak indywidualnych 

nawyków i postaw prośrodowiskowych (segregacji odpadów, oszczędności wody) , 

zaśmiecanie terenów zielonych itp., 

 braki w  infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej. 

 

5.2 Czynniki zewnętrzne 
 

Szanse 

 

Sfera przyrodnicza, ochrona środowiska 

 wprowadzenie nowych zasad finansowania inwestycji i działań proekologicznych 

(preferencyjne kredyty, ulgi podatkowe, dotacje z budżetu państwa), 

 możliwość uzyskiwania dotacji i pożyczek z funduszy krajowych i zagranicznych na 

inwestycje zmniejszające uciążliwość gospodarki dla środowiska oraz na rozwój infrastruktury,  

 prawny nakaz opracowywania programów ochrony środowiska przez jednostki administracji 

samorządowej, 

 możliwość objęcia ochroną prawną nowych obiektów – siedlisk i stanowisk występowania 

gatunków cennych,  

 możliwość uzyskania zewnętrznego (krajowego i/lub zagranicznego) wsparcia finansowego 

programów ochrony różnorodności przyrodniczej oraz realizacji programu zalesiania gruntów 
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o niskiej przydatności rolniczej, 

 wspieranie inicjatyw organizacji i instytucji zmierzających do uzyskania pomocy finansowej 

programów UE na rozwój infrastruktury ochrony środowiska, 

 wspieranie inicjatyw podmiotów gospodarczych zmierzających do uzyskania dofinansowania 

inwestycji eliminujących zagrożenia dla środowiska i wspierających rozwój zrównoważony ze 

środków krajowych i zagranicznych. 

 

Sfera społeczno-gospodarcza  

 wzrost uspołecznienia procesów podejmowania decyzji mających wpływ na stan środowiska, 

 rozwój kontaktów i współpracy międzynarodowej z krajami UE na szczeblu samorządów 

w  celu wymiany doświadczeń w zakresie proekologicznych metod gospodarowania. 

 możliwość wdrożenia programów rolno-środowiskowych UE, 

 położenie w sąsiedztwie dużej, dynamicznie rozwijającej się aglomeracji krakowskiej 

 stworzenie możliwości zbytu podstawowych płodów rolnych – rozwój Krakowa, otworzenie 

rynków zbytu na Wschód, 

 możliwość organizowania imprez masowych przez inwestorów na terenie lotniska Aeroklubu 

Krakowskiego, 

 wykup działek przez inwestorów, 

 rozbudowa lotniska, 

 kontrolowana produkcja płodów rolnych, 

 

Zagrożenia 

 

Sfera przyrodnicza, ochrona środowiska 

 brak skutecznych przepisów z zakresu budownictwa i zagospodarowania przestrzennego 

zabezpieczających krajobraz przed degradacją (np. wznoszeniem budynków o formie 

niedostosowanej do krajobrazu), 

 intensyfikacja produkcji rolnej prowadząca do wzrostu nawożenia, stosowania pestycydów, 

homogenizacji użytków rolnych oraz zaniku lokalnych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt 

hodowlanych.  

Sfera społeczno - gospodarcza 

 zmienność polityki finansowania samorządów,  

 zagrożenie powodziowe, 

 wzrost cen środków produkcji. 
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4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA 
 

4.1 Analiza obowiązującego stanu prawnego 

 

4.1.1 Wprowadzenie 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęta w 1997 roku stwierdza, że 

Rzeczpospolita Polska – kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju – zapewnia ochronę 

środowiska naturalnego; nakłada ona także na władze publiczne obowiązek zapewnienia 

bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom.  

Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu brano pod uwagę zapisy różnych 

programów rządowych oraz regionalnych, zwłaszcza: 

 II polityki ekologicznej państwa,  

 programu wykonawczego do II polityki ekologicznej państwa, 

 narodowej strategii ochrony środowiska,  

 polityki leśnej państwa, 

 programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami województwa 

małopolskiego, 

 programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami powiatu krakowskiego,  

 

4.1.2 II polityka ekologiczna państwa 

 

W 2000 roku został sporządzony dokument programowy „II polityka ekologiczna 

państwa”, który w 2001 roku został zaakceptowany przez Parlament. Ustala on cele 

ekologiczne do 2010 i 2025 roku. „II polityka ekologiczna państwa” zakłada, że 

niepodważalnym kryterium obowiązującym na każdym – także lokalnym i regionalnym – 

szczeblu jej realizacji jest człowiek, jego zdrowie oraz komfort środowiska, w którym żyje 

i pracuje.  

Człowiek jest ściśle sprzężony w swojej działalności z systemem przyrodniczym (gleba, 

woda, powietrze, zasoby i różnorodność biologiczna, ekosystemy). Zachowanie w tym 

sprzężeniu równowagi wymaga spójnego zarządzania: 

 dostępem do zasobów środowiska, 
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 racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych, 

 zapobieganiem powstawaniu negatywnych skutków działalności gospodarczej, 

 likwidacją negatywnych skutków działalności gospodarczej. 

Głównym celem „II polityki ekologicznej państwa” jest zapewnienie 

bezpieczeństwa ekologicznego kraju, przy założeniu, że skuteczna regulacja i 

reglamentacja korzystania ze środowiska nie dopuści do powstania zagrożeń dla jakości i 

trwałości zasobów przyrodniczych. Przy jej realizacji obowiązywać winy zasady: 

a) zrównoważonego rozwoju – jako zasada podstawowa, 

b) przezorności – przewidująca, że rozwiązywanie pojawiających się problemów 

powinno następować po bezpiecznej stronie oraz związana z nią zasada wysokiego 

poziomu ochrony środowiska, 

c) integracji polityk ekologicznej i sektorowych, 

d) równego dostępu do środowiska przyrodniczego w kategoriach równoważenia szans 

człowieka i przyrody oraz sprawiedliwości międzypokoleniowej, międzyregionalnej                 

i międzygrupowej, 

e) regionalizacji w ramach ekosystemów europejskich oraz regionalizacji w stosunku               

do obszarów o zróżnicowanym stopniu przekształcenia i degradacji z równoczesnym 

rozszerzeniem uprawnień samorządu terytorialnego i wojewodów, 

f) uspołecznienia, 

g) "zanieczyszczający płaci", 

h) prewencji – przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska podejmowane być 

powinno na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć, 

i) stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT), 

j) klauzul zabezpieczających, umożliwiających państwom członkowskim stosowanie 

ostrzejszych kryteriów w porównaniu z wymogami prawa wspólnotowego, 

k) skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej. 

 

„II polityka ekologiczna państwa” zakłada 3 etapy osiągania swoich celów, w tym 2 etapy 

związane z procesem  integracji z Unią Europejską: 

 w trakcie ubiegania się o członkostwo w UE – etap realizacji celów krótkookresowych 

/2000 - 2002/, 

 w pierwszym okresie członkostwa, zakładającym okresy przejściowe i realizację 

programów dostosowawczych - etap realizacji celów średniookresowych /2003 - 2010/, 

 oraz etap realizacji celów długookresowych w ramach realizacji "Strategii 
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zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 r." 

 

Zadaniami pierwszego etapu były: 

 pełna realizacja Układu Europejskiego, ustalającego 10-letni okres dla harmonizacji 

polskiego prawa ekologicznego z wymogami Unii Europejskiej /1994-2004/,  

 pełna realizacja Narodowego programu przygotowania do członkostwa w Unii 

Europejskiej, ustalającego zadania szczegółowe dla okresu przedakcesyjnego                         

i zakładającego gotowość integracji w roku 2002. 

Wymienione zadania były realizowane poprzez: 

a) harmonizację przepisów prawnych z regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej, 

b) reformę mechanizmów zarządzania ochroną środowiska, dostosowującą ją do 

wymogów związanych z integracją, 

c) stworzenie warunków prawnych i organizacyjnych do realizacji międzynarodowych 

konwencji ekologicznych, 

d) pełne wdrożenie reformy zarządzania państwem we wszystkich ogniwach związanych            

z ochroną środowiska, 

e) sukcesywne wdrażanie rozwiązań prawnych w sferze ekologicznej przyjmowanych              

w latach 2000 - 2002 przez Unię Europejską, 

f) zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie człowieka                    

tzw. "gorących punktów" oraz zmniejszenie ich liczby, 

g) usprawnienie systemu przeciwdziałania powstawaniu nadzwyczajnych zagrożeń 

środowiska (poważnych awarii) oraz rozbudowę systemu ratownictwa ekologicznego  

i likwidacji skutków takich zagrożeń, 

h) podjęcie działań zmierzających do zintegrowania celów polityki sektorowej z polityką 

ekologiczną, 

i) rozpoczęcie wdrażania do realizacji polityki ekologicznej nowoczesnych                           

i skutecznych mechanizmów, metod i procedur, których pełne wdrożenie powinno 

nastąpić w okresie dostosowawczym. 

 

Cele średniookresowe (2003 – 2010) przewidują istotną poprawę stanu środowiska, 

praktyczne wdrożenie unijnych przepisów i standardów ekologicznych oraz 

postanowień konwencji międzynarodowych i umów dwustronnych, a także 

wzmocnienie instytucjonalne podejmowanych działań.  

Cele długookresowe (do roku 2025) wiążą się z perspektywą zrównoważenia społeczno - 

gospodarczych procesów rozwojowych i pełną (możliwą) rewitalizacją zniszczonych 
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ekosystemów; zakładają one: 

a) ugruntowanie konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, 

b) utrwalenie zasady skutecznej kontroli państwa nad strategicznymi zasobami 

przyrodniczymi, 

c) pełną integrację polityk - przestrzennej, ekologicznej i sektorowych, 

d) dokonanie przebudowy modelu produkcji i konsumpcji w kierunku poprawy 

efektywności surowcowo – energetycznej oraz minimalizacji negatywnego 

oddziaływania na środowisko wszelkich form działalności człowieka i rozwoju 

cywilizacyjnego, 

e) zachowanie obszarów o wysokich walorach turystyczno-rekreacyjnych, 

f) utrzymanie i ochrona istniejących ekosystemów o cennych wartościach przyrodniczych        

i kulturowych, 

g) odbudowa zniszczeń powstałych w środowisku przyrodniczym i renaturalizacja 

cennych przyrodniczo obszarów, 

h) efektywny wzrost wartości produkcji w rolnictwie i leśnictwie poprzez lepsze 

wykorzystanie potencjału biologicznego oraz podnoszenie jakości zdrowotnej 

produktów przy przeciwdziałaniu nadmiernej intensywności procesów produkcyjnych 

oraz metod upraw i chowu zwierząt, 

i) rezygnacja z niektórych osiągnięć nauki i techniki, które mogłyby negatywnie 

oddziaływać na środowisko, 

j) wypracowanie mechanizmów reagowania na nowe wyzwania pojawiające się wraz               

z postępującym rozwojem cywilizacji. 

W 2002 r. opracowany został „Program Wykonawczy do II polityki ekologicznej 

państwa, na lata 2002-2010”, który jest dokumentem o charakterze operacyjnym  

tj. wskazującym wykonawców i terminy realizacji konkretnych zadań lub pakietów zadań, 

przewidzianych do realizacji, a także szacującym niezbędne nakłady i źródła ich 

finansowania. 

Zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska porządkują 

dotychczasową, istniejącą od 1990 roku, praktykę okresowego sporządzania dokumentów 

programowych o nazwie „Polityka ekologiczna państwa” dla różnych horyzontów 

czasowych, lub nawet bez jednoznacznego określania okresu ich obowiązywania.  

Artykuły 13-16 Ustawy nakładają obowiązek przygotowywania i aktualizowania polityki 

ekologicznej państwa co 4 lata. Sporządzona w grudniu 2002 r. „Polityka ekologiczna 

państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” jest 
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aktualizacją i uszczegółowieniem długookresowej „II polityki ekologicznej państwa”  

 

Okres realizacji "Programu ochrony środowiska gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce" zbiega się z okresem realizacji celów średniookresowych 

„II polityki ekologicznej państwa”.  

Nie musi to jednak oznaczać rezygnacji z realizacji docelowych zamierzeń polityki 

ekologicznej i - o ile to będzie możliwe - cele długookresowe w niniejszym programie 

będą proponowane do realizacji.  

 

4.1.3.       Prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska i jego dostosowanie   
     do wymogów Unii Europejskiej 

 

Proces tworzenia ładu instytucjonalno-prawnego w sferze ochrony środowiska 

naturalnego człowieka na szczeblu centralnym znajduje się w stadium wysoko-

zaawansowanym. Zakończenie procesu harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska 

z wymogami przepisów Unii Europejskiej powoduje sytuację, w której teksty 

uzgodnionych unijnych aktów prawnych nie są niezbędnym elementem procesu 

sporządzania „Programu”. Ze względu na niezakończony proces wprowadzania do 

polskich przepisów wykonawczych załączników technicznych korzystano przy 

opracowaniu niniejszego dokumentu z tekstów dyrektyw: ptasiej, siedliskowej oraz 

dotyczących ochrony wód powierzchniowych i powietrza.  

W związku z koniecznością dokonania harmonizacji polskiego prawa ochrony 

środowiska z prawem Unii Europejskiej, przepisy zawarte w unijnych aktach prawnych w 

tym zakresie są systematycznie transponowane do prawa krajowego.  

 Przy prowadzeniu prac nad dokumentem „Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” uwzględniano postanowienia przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie nowych ustaw z 2001, 2002, 2003 i 2004r.  

 

4.1.4        Konwencje i porozumienia międzynarodowe 

 

Polska jest obecnie sygnatariuszem 33 konwencji, porozumień międzynarodowych 

oraz protokołów w dziedzinie ochrony środowiska, z których 21 ratyfikowała. 

Postanowienia większości konwencji mają odzwierciedlenie w przepisach Unii 
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Europejskiej. Natomiast postanowienia  konwencji ratyfikowanych przez Polskę, do 

których nie przystąpiły kraje UE, zgodnie z zasadą klauzul zabezpieczających, mają 

odzwierciedlenie w postanowieniach polskich przepisów prawnych.  

 

 

4.1.5 Krajowe uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska  

 

Ustawa z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) 

wprowadza: obowiązek realizacji polityki ekologicznej państwa poprzez gminne, 

powiatowe, wojewódzkie programy ochrony środowiska, z wykonania których co 2 lata 

sporządzać się będzie raport; opłatę za składowanie odpadów komunalnych, którą ponosić 

będzie jednostka utrzymująca składowisko; administracyjne kary pieniężne za składowanie 

odpadów bez pozwolenia i w miejscu do tego celu nie wyznaczonym; przeznaczanie 

środków powiatowych funduszy ochrony środowiska na realizację przedsięwzięć 

związanych z gospodarką odpadami i współfinansowanie inwestycji o charakterze 

ponadlokalnym; programy dostosowawcze dotyczące inwestycji, w których zrealizowanie 

wymagań ochrony środowiska nie może zostać osiągnięte w terminach ustalonych 

przepisami, a za utrzymaniem tych inwestycji w ruchu przemawia interes publiczny (ww. 

programy dostosowawcze nie mogą trwać dłużej niż 6 lat, najpóźniej do 31.12.2010r.).  

Ustawa z 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) określa cele, 

zasady i formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu. Ochrona 

przyrody w rozumieniu ustawy oznacza na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu 

oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. Ochrona przyrody ma na celu 

utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów; zachowanie 

różnorodności biologicznej;  zachowanie dziedzictwa geologicznego i 

paleontologicznego; zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 

wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu 

ochrony; ochronę walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz 

zadrzewień; utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników 

przyrody; kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, 

informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 

 Ustawa z 11.01.2001r. o substancjach i preparatach chemicznych  (Dz.U. Nr 

11, poz. 84, zm. Dz.U. Nr 100, poz. 1 085, Nr 123, poz. 1 350, Nr 125, poz. 1 367) określa 
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warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania 

substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych 

substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko. 

Ustawa z 11.12.1997r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i 

usługami oraz o obrocie specjalnym  (Dz.U. Nr 157, poz. 1 026) reguluje zasady 

administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami, a także obrotem specjalnym. 

Ustawa z 2.03.2001r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę 

ozonową  (Dz.U. Nr 52, poz. 537, zm. Dz.U. Nr 100, poz. 1 085) ma na celu ograniczeniu 

negatywnego oddziaływania niektórych substancji chemicznych na stratosferyczną 

warstwę ozonową oraz realizację zobowiązań wynikających z Konwencji Wiedeńskiej o 

ochronie warstwy ozonowej, sporządzonej w Wiedniu dn. 22.03.21985r. oraz protokołu 

Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w 

Montrealu dn. 16.09.1987r., zwanego dalej Protokołem Montrealskim. Ww. ustawa 

reguluje produkcję substancji zubożających warstwę ozonową, obrót z zagranicą 

substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz towarami zawierającymi te substancje, 

wprowadzanie do obrotu krajowego i wykorzystywanie substancji zubożających warstwę 

ozonową w działalności gospodarczej oraz wprowadza sankcje za nieprzestrzeganie 

przepisów ustawy. 

Ustawa z 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm)) 

zobowiązuje posiadaczy odpadów do poddania odpadów w pierwszej kolejności 

odzyskowi. Jeżeli odzysk jest nie możliwy z przyczyn technologicznych lub nie 

uzasadniony ekonomicznie - odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z 

wymogami ochrony środowiska i planami gospodarki odpadami. W ustawie sformułowano 

tzw. "zasadę bliskości" stanowiącą, że odpady których nie udało się odzyskać lub 

unieszkodliwić w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą 

dostępną technikę lub technologię, przekazywane do najbliższego miejsca, w którym te 

procesy są realizowane. Ustawa zobowiązuje zarządy województw, powiatów i gmin do 

opracowania odpowiednio - wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów gospodarki 

odpadami, które należy aktualizować nie rzadziej niż co 4 lata, i z realizacji których należy 

składać co 2 lata sprawozdania. W myśl ustawy przedsięwzięcia związane z 

unieszkodliwianiem odpadów będzie można realizować z udziałem środków z 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o ile przedsięwzięcia te zostaną 

ujęte w planie gospodarki odpadami. Ustawa reguluje kwestie w zakresie składowania 

odpadów. Składować można wyłącznie odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób 



                                      PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE 

 
........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

Warszawa, 2004                                                                                                                                                                 42                                                                               

było niemożliwe. Rozróżnia się trzy typy składowisk odpadów: składowiska odpadów 

niebezpiecznych, obojętnych oraz odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

Składowiska stanowią obiekty budowlane, do których lokalizacji, budowy i eksploatacji 

mają zastosowanie przepisy ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo 

budowlane. Organ właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu dla składowiska odpadów może uzależnić wydanie tej decyzji od 

przedstawienia przez inwestora ekspertyzy co do możliwości odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów w inny sposób niż przez składowanie. Wprowadzono zakaz 

składowania odpadów, m.in.: płynnych; o właściwościach wybuchowych, żrących, 

utleniających, łatwopalnych; medycznych i weterynaryjnych; opon i ich części. Odpady 

przed umieszczeniem na składowisku powinny być poddane procesowi przekształcenia 

fizycznego, chemicznego lub biologicznego i segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia 

dla ludzi i środowiska oraz zmniejszenia objętości odpadów.  

Ustawa z 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U z 

2001r. Nr 63, poz. 638) - określa wymagania, jakie powinny spełniać opakowania oraz 

wprowadza zasady racjonalnego gospodarowania odpadami powstającymi z opakowań 

poprzez obowiązek: zapobiegania powstawaniu odpadów z opakowań, promowania 

opakowań zwrotnych, przeznaczonych do wielokrotnej rotacji, segregacji odpadów 

opakowaniowych, odzysku i recyklingu pozyskanych odpadów. Ustawa o odpadach 

opakowaniowych jest odpowiednikiem Dyrektywy 94/62/EC z 1994 r. Ustala ona m.in. 

limity odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. W przypadku nie osiągnięcia 

wyznaczonych poziomów podmioty zobowiązane do opłat produktowych, będą miały 

powiększone stawki tych opłat o 50 %. 

Ustawa z 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

depozytowej (Dz.U z 2001r. Nr 63, poz. 639) - wprowadza bodźce ekonomiczne mające 

stymulować proekologiczne zachowania podmiotów gospodarczych i całego 

społeczeństwa oraz zabezpieczenie środków finansowych na racjonalne zagospodarowanie 

głównie odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Przedsiębiorcy sprzedający swoje 

produkty w opakowaniach mają wybór jednego z trzech sposobów postępowania: 

stworzenie własnego systemu odzysku i zagospodarowania odpadów, scedowanie 

realizacji swoich zobowiązań na wyspecjalizowaną organizację lub uiszczanie państwu 

opłaty produktowej. Za odpady nie zebrane samodzielnie lub przez wyznaczone 

organizacje, producenci zapłacą opłaty produktowe, które zostaną przekazane częściowo 
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do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a częściowo bezpośrednio do gmin. 

Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania przekazywane będą 

wojewódzkim funduszom, a następnie gminom, proporcjonalnie do ilości odpadów 

opakowaniowych  przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, 

do sporządzenia których zobowiązany jest wójt gminy. 

Ustawa z 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2001r. Nr 72, poz. 747, zm. Dz. U. Nr 113, poz. 984) - 

określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia 

przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności 

przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do 

zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania 

i oczyszczanie ścieków, a także ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem 

wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów. W myśl ww. ustawy zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków należy do zadań własnych gminy. 

Ustawa z 22.06.2001r. o organizmach genetycznie modyfikowanych (Dz.U z 

2001r. Nr 76, poz. 811) - reguluje: 

 zamknięte użycie organizmów genetycznie modyfikowanych,  

 zamierzone uwalniane GMO do środowiska, w celach innych niż wprowadzanie do 

obrotu, 

 wprowadzanie do obrotu produktów GMO, 

 wywóz za granicę i tranzyt produktów GMO, 

 właściwość organów administracji rządowej do spraw GMO. 

Ustawy nie stosuje się do modyfikacji genetycznych genomu ludzkiego. 

Ustawa z 18.07.2001r. prawo wodne (Dz.U z 2001r. Nr 115, poz. 1 229 z późn. 

zm.) - reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w 

szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz 

zarządzanie zasobami wodnymi. Gospodarowanie wodami jest prowadzone z 

zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości. Gospodarowanie 

odpadami w myśl ww. ustawy uwzględnia zasadę wspólnych interesów i jest realizowane 

przez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych 

społeczności, tak aby uzyskać maksymalne korzyści społeczne. 

Ustawa z 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91, ost. zm. 

Dz. U. Nr 115, poz. 1 229) - reguluje zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu 



                                      PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE 

 
........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

Warszawa, 2004                                                                                                                                                                 44                                                                               

ryb w powierzchniowych wodach. 

Ustawa z 20.07.1991r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 

77, poz. 335, ost. zm. Dz.U. Nr 115, poz. 1 229) - określa zadania Inspekcji Ochrony 

Środowiska. W myśl ww. ustawy Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest centralnym 

organem administracji rządowej, powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o 

ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska, nadzorowanym przez ministra 

właściwego do spraw środowiska. 

 Ustawa z 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(Dz.U. Nr 101, poz. 628, ost. zm. Dz. U. Nr 154, poz. 1 793) - zakazuje się: 

 wprowadzania na polski obszar celny wyrobów zawierających azbest oraz azbestu, 

 produkcji wyrobów zawierających azbest, 

 obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. 

Ustawa z 4.02.1994r. prawo geologiczne i górnicze  (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z 

późn. zm.) - określa zasady i warunki wykonywania prac geologicznych, wydobywania 

kopalin złóż, ochrony złóż kopalin, wód podziemnych i innych składników środowiska w 

związku z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin. 

 

4.1.6 Programy regionalne – wojewódzkie i powiatowe 

 

W 2004r., w wyniku konsultacji przedstawicieli Powiatu Krakowskiego oraz tworzących 

go gmin, a także różnorodnych podmiotów społeczności lokalnej został opracowany 

„Program ochrony środowiska dla Powiatu Krakowskiego”. 

Dokument ten nawiązuje do „Strategii Rozwoju Małopolski na lata 2001-2006” oraz 

„Programu Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Województwa 

Małopolskiego”. 

Jako główne cele strategiczne rozwoju Małopolski w w/w opracowaniach przyjęto: 

Cel 1.: Zlikwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska, poprzez: 

- poprawę jakości wód, 

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń, 

- uporządkowanie gospodarki odpadami, 

- rewaloryzację obszarów zdegradowanych. 

Cel 2.: Racjonalne gospodarowanie środowiskiem, poprzez: 

- minimalizację zużycia zasobów naturalnych i racjonalizację zużycia energii, 

- zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, 

- minimalizację wytwarzania odpadów, 
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- zwiększenie stopnia powtórnego wykorzystania i bezpieczne składowanie 

odpadów, 

- podnoszenie retencyjności dorzeczy i zwiększenie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego, 

- zalesienie nieużytków i słabych użytków rolnych. 

Cel 3.: Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej ginących gatunków, poprzez: 

- zwiększenie obszaru objętego różnorodnymi formami ochrony przyrody, 

- rozwój zagospodarowania turystycznego w harmonii z ochroną przyrody. 

Cel 4.: Kształtowanie krajobrazu kulturowego, poprzez: 

- stworzenie systemu ochrony krajobrazu kulturowego, 

- zapobieganie rozproszeniu osadnictwa, 

- ochronę dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich, 

- ochronę tradycyjnych form gospodarowania, szczególnie na terenach górskich, 

- ochronę zabytków i rewitalizację starej zabudowy, 

- humanizację blokowisk. 

Do najważniejszych problemów środowiskowych Województwa Małopolskiego 

zakwalifikowano: 

- bardzo niską jakość wód powierzchniowych, 

- zagrożenie wód podziemnych, 

- poziom emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł mobilnych w ośrodkach 

miejskich i przy głównych ciągach komunikacyjnych, 

- poziom emisji zanieczyszczeń specyficznych wytwarzanych przez przemysł, 

- ilość wytwarzanych odpadów oraz ilość odpadów składowanych bez przetworzenia, 

- nieprawidłowe składowanie odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, 

- zmiany w stosunkach wodnych, szkody w infrastrukturze terenów zurbanizowanych 

i  przemysłowych spowodowane dawną i obecną eksploatacją górniczą, 

- zagrożenie utraty różnorodności funkcji powierzchni związane z niewłaściwym 

gospodarowaniem przestrzenią, 

- niewystarczający stopień ochrony zasobów przyrodniczych. 

  

Cele i priorytety zrównoważonego rozwoju Powiatu Krakowskiego  

Określone w „Planie ochrony środowiska dla Powiatu Krakowskiego” cele mają swoje 

odniesienie do celów określonych w „Strategii rozwoju powiatu krakowskiego”. Cele 

zostały podzielone na dwie grupy: krótkoterminowe – do zrealizowania do 2006 roku i 
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długoterminowe – do zrealizowania d o roku 2010.  

 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

do roku 2006 do roku 2010 

 współudział organizacyjny i wdrożeniowy 

dotyczący realizacji w powiecie europejskiej 

sieci obszarów chronionych NATURA 

2000, w odniesieniu do terenów objętych 

ochroną prawną oraz przyrodniczo cennych 

obszarów dotychczas nie objętych taką 

ochroną, a spełniających kryteria NATURA 

2000, 

 wykorzystanie zapisów ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z 27 marca 2003 roku jako 

skutecznego narzędzia planistycznego dla 

ugruntowania i przestrzegania ochrony 

różnorodności przyrodniczej na terenie 

powiatu, 

 udział w nadzorowaniu i egzekwowaniu 

skuteczności wdrażania w skali powiatu, 

instrumentów służących ekologizacji 

gospodarki rolnej, szczególnie odnośnie 

programów rolno-środowiskowych. 

 inicjowanie i koordynowanie przyrodniczych 

prac inwentaryzacyjnych w środowisku 

przyrodniczym powiatu, dla określenia oceny 

stanu przyrody i jej elementów oraz 

rozpoznania zagrożeń różnorodności 

biologicznej terenu, 

 w warunkach znacznego udziału, w obszarze 

powiatu krakowskiego, terenów przyrodniczo 

cennych, dbałość o zachowanie tradycyjnych 

praktyk gospodarskich jako formy gwarancji 

ochrony i zrównoważonego wykorzystania 

zasobów biologicznych powiatu, 

 inicjowanie i kierunkowanie działań celem 

zapewnienia ochrony i racjonalnego 

gospodarowania różnorodnością 

przyrodniczą na terenie powiatu, niezależnie 

od stopnia intensywności użytkowania 

obszaru, 

 sprzyjanie utrzymywaniu urozmaiconego 

krajobrazu rolniczego dla zachowania lub 

przywrócenia równowagi przyrodniczej w 

produkcji rolniczej terenu, z preferowaniem 

rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego. 

 
 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

do roku 2006 do roku 2010 

 wielokierunkowe wspieranie przebudowy 

drzewostanów leśnych zmienionych lub 

uszkodzonych przez oddziaływanie 

przemysłowych zanieczyszczeń powietrza, a 

także przebudowy lasów rosnących obecnie 

na niewłaściwych siedliskach w sposób 

dostosowujący drzewostany do właściwych 

siedlisk, 

 udział w pracach organizacyjnych i 

merytorycznych dla zapewnienia wyznaczenia 

w planach zagospodarowania przestrzennego 

granicy rolno-leśnej, ze wskazaniem terenów 

wyłączonych z użytkowania rolniczego dla 

ich wykorzystania celem poszerzenia zakresu 

i intensyfikacji zalesień, zgodnie z planami 

krajowymi, 

 inicjowanie bardziej szczegółowych 

programów dalszego zwiększania lesistości 

powiatu, z równoczesnym nasileniem udziału 

w edukacji społeczeństwa odnośnie 

świadomości konieczności zachowania 

różnorodności biologicznej w lasach, 

 konsultowanie programów wdrażania zasad i 

sposobów ochrony i zagospodarowania lasów 

o charakterze naturalnym lub częściowo 

naturalnym, dla utrzymania cennej 

wielofunkcyjności drzewostanów i poprawy 

ich zdrowotności, 

 oddziaływanie społeczne i administracyjne w 

kierunku poprawy stanu i produkcyjności 

lasów stanowiących własność prywatną. 

 
 

Ochrona gleb 

do roku 2006 do roku 2010 

 kontrola przestrzegania zasad preferowania na  udział w inicjowaniu działań edukacyjnych 
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terenach chronionych w powiecie, produkcji 

rolnej, zgodnej z prawem o rolnictwie 

ekologicznym, 

 udział w opracowaniu i kontrola realizacji 

powiatowego programu rekultywacji i 

zalesiania zdegradowanych gleb na obszarach 

użytkowanych rolniczo, 

 uczestnictwo w realizacji programu likwidacji 

oraz sukcesywnej, kompleksowej rekultywacji 

zinwentaryzowanych mogilników i starych 

składowisk, wraz z ich zadrzewianiem i 

zakrzewianiem, 

 bieżące uzupełnianie banku danych 

środowiskowych, wynikami z monitoringu 

gleb, informacjami o stanie zanieczyszczenia 

gleb pochodzącymi ze wszystkich dostępnych 

źródeł informacji 

społeczeństwa odnośnie możliwości 

eksploatacji gleb, przy zagwarantowaniu 

zachowania ich wartości biologicznej i 

potencjału produkcyjnego, 

 bieżąca kontrola efektów i postępów w 

identyfikacji i realizacji prac 

rekultywacyjnych terenów zdegradowanych, 

szczególnie terenów poprzemysłowych, 

 inicjowanie działań dla wskazania i 

wdrożenia mechanizmów sprzyjających 

ponownemu włączeniu terenów 

poprzemysłowych do dalszego użytkowania 

gospodarczego, 

 we współpracy z działem rolnictwa, 

wypracowanie spójnego działania dla 

wprowadzania i upowszechniania w 

rolnictwie sposobów produkcji rolniczej, 

zgodnej z ustawą o rolnictwie ekologicznym. 

 
 

Ochrona wód podziemnych i zasobów kopalin 

do roku 2006 do roku 2010 

 kontynuowanie działań w zakresie 

ograniczania i eliminowania wykorzystania 

wód podziemnych do celów innych niż 

zaopatrzenie ludności w wodę do picia oraz 

na potrzeby produkcji artykułów 

żywnościowych i farmaceutycznych, 

 rozpoczęcie monitorowania stanu ilościowego 

i jakościowego głównych zbiorników wód 

podziemnych (GZWP) oraz ich ochrona przed 

negatywnymi skutkami aktualnej i przyszłej 

działalności gospodarczej prowadzonej na 

powierzchni oraz przed drenującym wpływem 

kopalń rud cynku i ołowiu związanych z 

rejonem Olkusza, 

 wspieranie wykorzystania wód geotermalnych 

jako ekologicznego źródła ciepła. 

 poszukiwanie efektywnych ekologicznie i 

ekonomicznie substytutów kopalin jak 

wierzby energetycznej zamiast węgla czy 

popiołów i żużli jako wypełniaczy w 

budownictwie, 

 zwiększenie skuteczności ochrony zasobów 

wód podziemnych, zwłaszcza głównych 

zbiorników tych wód przed ich ilościową i 

jakościową degradacją, 

 ograniczanie naruszeń środowiska 

towarzyszących eksploatacji kopalin poprzez 

ulepszanie i skuteczne egzekwowanie zasad 

postępowania wynikających z 

obowiązujących przepisów. 

 
 

Zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości 

gospodarki 

do roku 2006 do roku 2010 

 zwiększenie masy odpadów, które podlegać 

będą procesom recyklingu, szczególnie 

pojazdów wycofanych z eksploatacji (w 

ramach implementacji dyrektywy 

2000/53/WE – Unii Europejskiej), 

 

 ograniczenie zużycia wody z ujęć 

podziemnych, szczególnie w odniesieniu do 

zakładów przemysłowych, 

 intensyfikacja stosowania zamkniętych 

obiegów wody, 

 generalne zmniejszenie jednostkowego zużycia 

wody do celów przemysłowych o 50% w 
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stosunku do aktualnego stanu. 

 
 

Wykorzystanie energii odnawialnej 

do roku 2006 do roku 2010 

 promowanie budowy przez inwestorów 

prywatnych i publicznych instalacji 

wykorzystujących energię ze źródeł 

odnawialnych, 

 intensyfikowanie działań na rzecz 

wykorzystania źródeł energii odnawialnej, aż 

do uzyskania przez nią udziału w wysokości 

7,5% całej uzyskiwanej energii elektrycznej. 

 
 

Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią 

do roku 2006 do roku 2010 

 konsekwentne wprowadzanie w życie 

przepisów wykonawczych do ustawy Prawo 

wodne oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i odprowadzaniu ścieków, 

 w miarę potrzeb modernizacja stacji 

uzdatniania wody, głównie stacji 

pobierających wody powierzchniowe dla 

potrzeb wodociągów zbiorowych, 

 budowę obiektów małej retencji, 

 wspieranie działań lokalnych zmierzających 

do zwiększenia naturalnej retencji 

poszczególnych zlewni, 

 właściwe kształtowanie zagospodarowania 

przestrzennego dolin rzecznych i terenów 

zalewowych, 

 systematyczna kontrola oraz konserwacja 

wałów przeciwpowodziowych i systemów 

melioracji, 

 kontynuowanie celów określonych dla pułapu 

roku 2006. 
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Poprawa jakości wód 

do roku 2006 do roku 2010: 

 modernizacja, rozbudowa i budowa 

oczyszczalni ścieków dla aglomeracji 

o liczbie równoważnej mieszkańców 

większej od 2000, 

 modernizacja, rozbudowa i budowa 

systemów kanalizacji zbiorczej 

w aglomeracjach o równoważnej liczbie 

mieszkańców powyżej 2000, 

 modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków przemysłowych w celu 

ograniczenia zrzutu substancji 

niebezpiecznych dla środowiska wodnego, 

 realizacja kanalizacji deszczowej na 

terenach o znacznym zanieczyszczeniu wód 

bądź zagrożonych potencjalnym ich 

zanieczyszczeniem, 

 opracowanie i wdrożenie programów 

działań na rzecz ograniczenia spływu 

zanieczyszczeń azotowych ze źródeł 

rolniczych, 

 porządkowanie gospodarki ściekowej 

poprzez wyeliminowanie zrzutów 

nieoczyszczonych ścieków do wód 

powierzchniowych i zahamowanie 

degradacji środowiska gruntowo-wodnego, 

 opracowanie i wdrożenie systemu 

informowania społeczeństwa o jakości wody 

do picia i wody w kąpieliskach, 

 budowa systemu monitorowania jakości 

wody dostarczanej przez wodociągi, stanu 

wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

emisji zanieczyszczeń do tych wód na bazie 

laboratoriów zakładowych przedsiębiorstw 

wodociągowo-kanalizacyjnych, 

 wspieranie działań lokalnych w zakresie 

ochrony wód oraz zapewnienie ochrony ujęć 

wody poprzez przestrzeganie zakazów, 

nakazów i ograniczeń w obrębie 

ustanowionych stref ochronnych, 

 włączenie pozwoleń na korzystanie z wód w 

system zintegrowanych pozwoleń na 

korzystanie ze środowiska. 

 kontynuowanie celów wymienionych do 

realizacji do roku 2006 
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Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 
do roku 2006 do roku 2010 

 zapewnienie środków materialnych i 

organizacyjnych dla wdrożenia jednolitego 

krajowego systemu zbierania, 

opracowywania i gromadzenia informacji o 

zanieczyszczeniach powietrza w układzie 

administracyjnym i branżowym, 

 identyfikacja obszarów o przekroczonych 

dopuszczalnych poziomach stężeń 

zanieczyszczeń i przygotowanie programów 

działań naprawczych, 

 zweryfikowanie wyników pomiarów stężeń 

ozonu i pyłu oraz wskazanie obszarów 

przekroczeń stężeń i opracowanie 

programów naprawczych, 

 zapewnienie odpowiednich warunków dla 

wdrożenia mechanizmów ekonomicznych i 

organizacyjnych w zakresie „handlu 

emisjami” i „wspólnych przedsięwzięć”, 

„zielonych certyfikatów” na energię ze 

źródeł odnawialnych, 

 uruchomienie jednolitego systemu 

bilansowania i weryfikacji ładunków 

zanieczyszczeń objętych m.in. 

zobowiązaniami, ocenami PMŚ i zadaniami 

lokalnych i wojewódzkich programów 

ochrony powietrza i powiązania systemu ze 

sferą decyzyjną (pozwolenia zintegrowane i 

decyzji o dopuszczalnej emisji). 

 

 
 

Zmniejszenie uciążliwości hałasu 

do roku 2006 do roku 2010 

 realizacja zabezpieczeń akustycznych 

środowiska wynikająca z działań doraźnych 

w oparciu o wykonywane pomiary 

akustyczne, 

 opracowanie map akustycznych i 

programów naprawczych w zakresie 

ochrony przed hałasem dla obszarów 

położonych wzdłuż dróg, linii kolejowych 

oraz lotnisk, zaliczonych do obiektów, 

których eksploatacja może powodować 

negatywne oddziaływanie akustyczne na 

znacznych obszarach, 

 wdrożenie i realizacja programu budowy 

ekranów akustycznych, 

 

 modyfikacja, rozszerzenie i utrzymywania 

systemu zbierania danych nt. stanu klimatu 

akustycznego, zgodnego ze 

znowelizowanymi uregulowaniami 

prawnymi w kraju oraz wymaganiami Unii 

Europejskiej i OECD, 

 opracowanie i wdrożenie systemu 

informowania społeczeństwa o stanie 

klimatu akustycznego i trendach jego zmian 

w oparciu o najnowsze techniki 

informatyczne i multimedialne, 

 wyeliminowanie z produkcji środków 

transportu, maszyn i urządzeń, których 

hałaśliwość nie odpowiada standardom Unii 

Europejskiej, oraz stopniowe eliminowanie 

z użytkowania tych urządzeń, 

 ograniczenie hałasu na obszarach miejskich 

wokół lotniska, terenów przemysłowych 

oraz głównych dróg i szlaków kolejowych 

do poziomu równoważnego nie 

przekraczającego w porze nocnej 55 dB, 

 rozpoczęcie szczegółowych badań stanu 

klimatu akustycznego, a docelowo 
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uruchomienie badań procesów sporządzania 

map akustycznych dla miast poniżej 100 000 

mieszkańców oraz na ich podstawie, 

sporządzanie w ramach powiatowego 

programu ochrony środowiska programów 

ograniczania hałasu na obszarach, na 

których poziom hałasu przekracza wartości 

dopuszczalne, 

 wprowadzenie do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego zapisów 

poświęconych ochronie przed hałasem, 

łącznie z wyznaczeniem stref ograniczonego 

użytkowania wokół lotniska, terenów 

przemysłowych oraz głównych dróg i linii 

kolejowych wszędzie tam, gdzie 

przekraczany jest równoważny poziom 

hałasu wynoszący 55 dB w porze nocnej, 

 poprawa systemu transportowego w 

powiecie poprzez modernizację lub 

przebudowę tras, budowę obwodnic, 

modernizację systemów transportu 

zbiorowego oraz wprowadzanie do 

eksploatacji pojazdów o hałaśliwości 

zgodnej z aktualnymi uregulowaniami 

krajowymi i międzynarodowymi. 

 

 
 

4.1.6 Zamierzenia gminy w zakresie ochrony środowiska  

Zamierzenia gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w zakresie ochrony środowiska 

analizowano na podstawie opracowanych dotychczas (do roku 2004) dokumentów 

przedłożonych przez władze gminy oraz ankietyzacji i rozmów przeprowadzonych w 

trakcie zbierania danych potrzebnych do niniejszego opracowania. 

Analizą objęto następujące rodzaje dokumentów: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce (2000r.) - Studium zakresem merytorycznym obejmuje 

uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej. Stanowi podstawę 

długookresowej polityki przestrzennej. 

 Strategię rozwoju Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (2000r.) – określa podstawowe 

cele i działania służące rozwojowi gminy. Stanowi podstawę któtko- i długo-okresowej 

polityki przestrzennej. 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce (2004r.) – wyznacza kierunek polityki przestrzennej i stanowi prawo 

miejscowe. 
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 Koncepcja programowa wodociągu dla obszaru Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

(2003r.) - w dokumencie na podstawie planowanego zapotrzebowania na wodę został 

określony szczegółowy plan zaopatrzenia gminy w wodę do picia. Zawiera też 

szacunkowe koszty inwestycji i utrzymania przedsięwzięć. 

Jako główne cele strategiczne gmina uznała: 

1.  Rolnictwo i ogrodnictwo  

Cele operacyjne: 

 integracja społeczności rolniczej gminy, 

 opracowanie gminnego systemu ochrony powodziowej. 

2. Agrobiznes 

Cele operacyjne: 

 sanityzacja gminy (jako zadania priorytetowe określono budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji), 

 poprawa stanu jakości dróg, 

 stworzenie możliwości rozwoju agrobiznesu w gminie, 

 wypracowanie ciągłego systemu promocji. 

3. Społeczność lokalna gminy  

Cele operacyjne: 

 wprowadzenie do szkół nowoczesnej technologii i efektywnych metod nauczanie, 

 poprawa stanu kultury fizycznej, 

 aktywizacja i integracja mieszkańców, 

 poprawa jakości życia w gminie – czyste środowisko. 

4. Dziedzictwo kulturowe gminy  

Cele operacyjne: 

 promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego gminy. 

 

W zakresie działań proekologicznych prowadzone są bądź planowane do realizacji 

następujące prace: 

1. opracowanie projektów przyszłych inwestycji przeciwpowodziowych na terenie 

gminy i wytypowanie terenów zalewowych, 

2. budowa sieci kanalizacyjnej, 

3. budowa sieci wodociągowej, 

4. poprawa stanu jakości dróg, 

5. ciągła likwidacja małych dzikich wysypisk, 
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6. promocja myślenia „nie śmieć”, 

7. wprowadzenie systemu segregacji śmieci w miejscach publicznych, 

8. organizacja „jeden dzień w roku wszyscy sprzątamy śmieci”, 

9. opracowanie monografii przyrodniczo-kulturowej gminy, 

10. wytyczenie ścieżek rowerowych. 

 

Trendy rozwojowe w gospodarce gminy 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce ma charakter typowo rolniczy ze szczególnym 

nastawieniem na warzywnictwo i uprawę kwiatów. W zakresie rozwoju przemysłu uwaga 

władz gminy będzie skoncentrowana na działaniach na rzecz rozwoju przetwórstwa rolno-

spożywczego.  

Działania gminy w zakresie rozwoju gospodarczego opierać się będą na stwarzaniu 

warunków rozwoju nowych i utrzymaniu obecnych głównych funkcji: 

 rolniczo - ogrodniczej poprzez: 

 wysoką specjalizację i racjonalizację rolnictwa, 

 dostosowanie rolnictwa do standardów UE, 

 edukację rolników, 

 utworzenie Centrum innowacji i przedsiębiorczości w Agrobiznesie 

 usługowo – produkcyjnej (agrobiznes) poprzez: 

 integracje środowisk producenckich, 

 doprowadzenie do rozwoju na bazie lokalnych i regionalnych przedsiębiorców 

przetwórstwa rolno-spożywczego, 

 doprowadzenie do wysokiego poziomu infrastruktury technicznej, 

 turystycznej poprzez: 

 promowanie dziedzictwa kulturowego, 

 organizacje imprez masowych i promowanie lotniska Aeroklubu Krakowskiego 

 

Na podstawie założeń polityki proekologicznej państwa polskiego, województwa 

małopolskiego, powiatu krakowskiego oraz celów gminy można sformułować następujące 

kierunki rozwoju dla gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: 

Kierunki rozwoju sieci osadniczej: 

 wielofunkcyjny rozwój wsi - rozwój rolnictwa, utrzymanie i rozwój placówek produkcyjno - 

usługowych, utrzymanie i rozwój usług na rzecz obsługi rolnictwa, wspieranie grup 

producenckich, rozwój funkcji pozarolniczych, rozwój i poprawę funkcjonowania zabudowy 
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zagrodowej; 

 wzmocnienie powiązań funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi ośrodkami systemu 

osadniczego - modernizację sieci drogowej, poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej, 

rozbudowę systemów łączności, kształtowanie racjonalnych relacji funkcjonalno-

przestrzennych społecznie akceptowanych i efektywnych ekonomicznie pomiędzy 

poszczególnymi ośrodkami. 

 

Kierunki rozwoju rolnictwa: 

 właściwe wykorzystanie naturalnych warunków użytkowych rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej - dalszy rozwój produkcji, zapobieganie degradacji użytków rolnych i urządzeń 

melioracyjnych, ograniczenie przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów wysokich 

klas bonitacyjnych, w szczególności zmeliorowanych użytków rolnych; 

 poprawa warunków do rozwoju produkcji rolnej - budowa , modernizacja i remont dróg 

rolniczych zapewniających właściwą obsługę i wykorzystanie użytków rolnych z możliwością 

wykorzystania środków celowych, poprawa struktury agrarnej gospodarstw rolnych w zakresie 

powiększania ich powierzchni i polepszenia rozłogu; 

 poprawa warunków i zmian gospodarowania na obszarach wiejskich - rozwój gospodarstw 

specjalistycznych w celu dostosowania jakości wytwarzanych produktów do norm unijnych i 

innych rynków zagranicznych przy zachowaniu zasad ochrony środowiska naturalnego, 

zwiększenie produkcyjności gospodarstw w wyniku wprowadzania nowoczesnych i 

efektywnych sposobów gospodarowania zarówno w produkcji roślinnej oraz podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych rolników w zakresie technik gospodarowania, rachunkowości i 

zarządzania, poprawę wyposażenia gospodarstw w infrastrukturę techniczną z wykorzystaniem 

środków pomocowych; 

 rozwój usług rolniczych i instytucji obsługi rolnictwa - uaktywnienie współpracy lokalnych 

władz samorządowych i innych instytucji działających na rzecz środowiska wiejskiego w 

zakresie pozyskania środków na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości i tworzenia 

pozarolniczych miejsc pracy, poszerzenie wiedzy społeczności wiejskiej dotyczącej integracji z 

Unią Europejską, wspieranie grup producenckich, prowadzenie Centrum Innowacji i 

Przedsiębiorczości w Agrobiznesie; 

 

Kierunki polityki przestrzennej w zakresie gospodarki wodnej: 

 zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód oraz poprawa stanu 

sanitarnego i cieków wodnych do zakładanych klas czystości - uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenach zabudowanych (budowa systemu kanalizacji i odprowadzanie 

ścieków do oczyszczalni poza terenem gminy, oraz budowa oczyszczalni przydomowych i 

zagrodowych); 
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 ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami obszarowymi - ograniczenie 

stosowania wysokotoksycznych środków nawożenia oraz ochrony roślin w strefach 

brzegowych cieków wodnych, ograniczenie infiltracji i spływów powierzchniowych 

zanieczyszczonych wód opadowych - właściwe składowanie odpadów stałych, 

przechowywanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin oraz obornika i gnojowicy; 

 melioracja gruntów ornych poprzedzona wnikliwą analizą potrzeb oraz ekspertyzami 

ekologicznymi wskazującymi optymalne rozwiązania zabezpieczające ekosystemy 

mokradłowe, miejsca lęgowe, tarliska, stanowiska chronionych gatunków. 

 

Kierunki polityki przestrzennej w zakresie ochrony wód podziemnych: 

 rozwój sieci kanalizacji sanitarnej i sukcesywna likwidacja nieszczelnych zbiorników 

bezodpływowych (szamb), 

 obowiązek przechowywania nawozów sztucznych i obornika na nieprzepuszczalnych 

płytach ze ścianami bocznymi oraz gnojowicy w szczelnych zbiornikach, celem 

zabezpieczenia wycieków agresywnych zanieczyszczeń do gruntu i przedostawania się do 

wód gruntowych i podziemnych, 

 prawidłowe zabezpieczenie ujęć wód podziemnych po założeniu wodociągu zbiorowego, 

 optymalizacja zużycia wody do celów różnych dziedzin gospodarki - zbilansowanie 

zapotrzebowania wody i racjonalnego jej używania.  

 

Kierunki rozwoju turystyki: 

 stworzenie warunków rozwoju turystyki poprzez utworzenie ścieżek rowerowych i szlaków 

turystycznych; rozszerzenie bazy gastronomicznej na obszarze gminy;  

 udział w ponadgminnych inicjatywach;  

 poprawa stanu sanitarnego środowiska przyrodniczego - zwiększenie atrakcyjności obszaru 

poprzez wprowadzanie zadrzewień śródpolnych, 

 edukacja i promocja turystyczna 

 

Kierunki rozwoju energetyki: 

 rozwój sieci gazowniczej poprzez modernizację i rozbudowę wraz ze wzrostem ilości 

mieszkańców w gminie, 

 rozwój sieci energetycznej poprzez modernizację i rozbudowę wraz ze wzrostem ilości 

mieszkańców w gminie, 

 rozwój ciepłownictwa poprzez modernizację istniejących lokalnych źródeł ciepła w 

gospodarstwach domowych. 

 

Kierunki rozwoju systemu komunikacyjnego: 
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 budowa obwodnicy drogi krajowej Kraków-Sandomierz (w możliwie jak najkrótszym czasie), 

 przygotowanie programu poprawy standardu szlaków już istniejących, objęcie planem budowy 

konstrukcji nawierzchni ulepszonych ciągów drogowych o istniejących nawierzchniach 

gruntowych; stworzenie właściwych połączeń komunikacyjnych pomiędzy ciągami drogowymi 

wszystkich klas technicznych; zwiększenie środków na przystosowanie nawierzchni dróg 

lokalnych do wymogów nowoczesnych pojazdów o dużych tonażach, 

 współpraca w zakresie modernizacji dróg przez wszystkich właścicieli dróg biegnących przez 

obszar gminy, 

 adaptacja docelowej sieci dróg gminnych i powiatowych układu podstawowego oraz 

podporządkowanie funkcji komunikacyjnych potrzebom i gospodarce gminy, 

 stworzenie odpowiednich warunków dla pieszych i rowerzystów poprzez budowę chodników 

na terenach zabudowanych, budowę ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-jezdnych. 

 

 

 

 

 

 



                                      PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE 

 
........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

Warszawa, 2004                                                                                                                                                                 57                                                                               

5. CELE EKOLOGICZNE I STRATEGIE ICH REALIZACJI 
 

5.1 Wprowadzenie 
 

Strategia długoterminowa będzie stanowić podstawę planowania działań w zakresie 

ochrony środowiska w latach 2002-2014. Strategia do roku 2012 została sformułowana w 

oparciu o ocenę stanu istniejącego, tendencje mające istotne znaczenie dla przyszłości 

gminy i najważniejsze kierunki rozwoju. Została ona opracowana w odniesieniu do 

poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, dla których zdefiniowano 

długoterminowe cele i opisano strategię ich osiągnięcia. 

 Realizacja Programu ochrony środowiska ma na celu zachowanie walorów 

środowiska i poprawę jego stanu na terenach zdegradowanych. Jako główne cele programu 

przyjmuje się: 

 zapobieganie zanieczyszczeniu i poprawę jakości wód powierzchniowych i 

podziemnych, racjonalne użytkowanie wód i gruntów 

 zachowanie i odtwarzanie występującego na obszarze gminy bogactwa przyrodniczego 

i krajobrazu 

 zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska, poprawę stanu gospodarki odpadami 

 poprawę jakości powietrza atmosferycznego 

 ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii. 

 

Realizacji powyższych celów będą służyć następujące zadania: 

 eliminację zagrożeń dla jakości wód podziemnych, 

 racjonalizację struktury poboru wód dla różnych celów użytkowych, 

 ochronę zasobów i jakości wód powierzchniowych, 

 zwiększanie retencji naturalnej i sztucznej, 

 racjonalizację użytkowania zasobów naturalnych,  

 zachowanie i odtwarzanie elementów różnorodności biologicznej, 

 rekultywację terenów poużytkowych i zdegradowanych, 

 ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, 

 odzysk i przetwórstwo surowców wtórnych, 

 wykorzystanie odpadów organicznych, 

 prawidłowe składowanie odpadów, 
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 zmniejszanie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, likwidowanie i modernizację 

źródeł emisji, 

 ograniczanie zanieczyszczeń komunikacyjnych, 

 ograniczanie oddziaływania czynników szkodliwych dla ludzi (hałas, promieniowanie), 

 ograniczanie ryzyka wystąpienia i potencjalnych skutków poważnych awarii, 

 edukacja ekologiczna formalna i nieformalna, podnoszenie świadomości ekologicznej 

społeczności lokalnych i osób odwiedzających region, 

 monitorowanie stanu i potencjalnych zagrożeń elementów środowiska, 

 wzmocnienie służb ochrony środowiska, egzekwowanie kar, wspieranie działalności 

ruchów społecznych i organizacji pozarządowych. 

5.2 Cele ekologiczne do 2012 roku wraz z kierunkami działań 
 

 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz kopalin  

 

CEL: 
 

 

 

 

 

 

 Wody powierzchniowe 

W ostatnich latach powszechnie wzrosło zagrożenie dla wód i gruntu ze względu na 

systematyczne wodociągowanie obszarów wiejskich, przy jednoczesnym niewielkim 

rozwoju kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.  

Działania w zakresie ochrony wód powierzchniowych będą prowadzone w 

kierunku rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej. Ponadto coraz większy 

nacisk będzie kładziony na zmniejszenie zanieczyszczeń obszarowych. 

W perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej największy problem będzie stanowić 

zrealizowanie wymogów dotyczących całkowitego wyeliminowania ze ścieków niektórych 

substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz 

uzyskanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych dla poszczególnych substancji, 

zagrażających ekosystemom wodnym.  

 Wody podziemne 

W zakresie wód podziemnych rozwijany powinien być monitoring, zarówno regionalny 

jak i lokalny. Działania ochronne powinny być realizowane poprzez ochronę istniejących i 

Ochrona zasobów i poprawa jakości wód powierzchniowych i  podziemnych; 

racjonalne  użytkowanie kopalin  
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zamykanych ujęć wód podziemnych oraz ochronę zbiorników wód podziemnych, 

eliminację czynników zagrożenia dla jakości wód, zmniejszenie wodochłonności 

gospodarki.  

 Kopaliny 

W zakresie zagadnień zasobów kopalin, ważna jest ochrona obszarów perspektywicznych i 

ochrona złóż udokumentowanych. Po zakończeniu eksploatacji kopalin niezbędne jest 

przeprowadzenie rekultywacji i  rewitalizacji terenów zdegradowanych. 

 
 

 

 Konieczne jest zachowanie naturalnych zbiorników retencyjnych takich jak bagna i 

tereny podmokłe w dolinie Wisły, 

 Ochrona i tworzenie nowych zadrzewień. 

 

 

 

 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce nie posiada systemu kanalizacji sanitarnej i urządzeń do 

oczyszczania ścieków. Ścieki sanitarne powstające w indywidualnych gospodarstwach 

domowych są najczęściej odprowadzane do zbiorników bezodpływowych (szamb), a 

następnie przeznaczone do rolniczego wykorzystania lub wywożone na oczyszczalnie 

ścieków. Niestety niewiele osób korzysta usług firm posiadających zezwolenie na odbiór 

nieczystości płynnych. 

 Najważniejszym kierunkiem działań jest więc tworzenie systemów odprowadzania i 

oczyszczania ścieków.  

 Na terenach o zabudowie rozproszonej promowana będzie realizacja indywidualnych, 

przydomowych oczyszczalni. 

 Realizacja inwestycji zmniejszających ilość zanieczyszczeń biogennych pochodzących 

z działalności rolniczej (budowa zbiorników na gnojowicę i gnojówkę oraz płyt 

gnojowych). 

 

 

 

 

 

Oprócz źródeł punktowych znaczący udział w zanieczyszczeniu wód płynących mają 

Tworzenie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków 
 

Ograniczenie spływu powierzchniowego 

 

Ochrona zasobów wodnych 
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zanieczyszczenia pochodzące ze spływów obszarowych, związanych z uprawą pól i 

nawożeniem. Należy szukać rozwiązań zmierzających do ograniczenia w rolnictwie 

związków biogennych. M.in. powinny zostać opracowane i stosowane przepisy 

korespondujące z dyrektywą 91/676/EWG o ochronie wód przed zanieczyszczeniem 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Dyrektywa ta nakłada na państwa 

członkowskie opracowania co najmniej jednego kodeksu dobrej praktyki rolniczej, który 

musi być propagowany na terenie całego kraju. 

Istotne znaczenie dla zmniejszenia spływu powierzchniowego ma ochrona i kształtowanie 

zadrzewień śródpolnych oraz obudowy biologicznej cieków wodnych. 

 

 

 

 

Wody podziemne zgodnie z polskimi przepisami, powinny być użytkowane wyłącznie na 

potrzeby ludności jako woda pitna i jako surowiec dla przemysłu spożywczego.  

Wody podziemne będą stanowić rezerwę wody pitnej w gminie, ponieważ zgodnie z 

koncepcją programową wodociągowania gmina będzie zaopatrywana w wodę z wodociągu 

krakowskiego. Dostępne wody powierzchniowe winny być źródłem wody dla celów 

rolniczych. 

 

 

 

 

Występujące powszechnie zagrożenie wód podziemnych zmusza do prowadzenia stałej 

kontroli wód podziemnych. Dobrze rozwinięty monitoring ma na celu wspomaganie 

działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia ujemnego wpływu czynników 

antropogenicznych oraz określenia trendów i dynamiki zmian jakości wód podziemnych. 

 

 

 
 Konieczne jest dostarczenie odbiorcom wody spełniającej standardy wody pitnej, 

co nie zawsze ma miejsce, szczególnie na obszarach wiejskich. W tym celu należy podjąć 

następujące działania: 

 Budowa sieci wodociągowych 

 Sukcesywna inwentaryzacja i likwidacja nieczynnych i nie nadających się do 

eksploatacji (z uwagi na złą jakość wody) studni wierconych i kopanych. 

 

 Ochrona przyrody i krajobrazu 

Racjonalizacja poboru wody 

 

Rozwój monitoringu 
 

Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę 
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CEL: 

 

 

 
Realizacja powyższego celu będzie polegała na działaniach mających na celu poprawę 

stanu przyrody: 

 ochrona gleby,  

 ochrona naturalnej rzeźby terenu, 

 działania ochronne na terenie doliny Wisły (ochrona krajobrazu, starorzeczy, 

starodrzewu, historycznych układów urbanistycznych, kompleksów łąk i pastwisk, pól 

uprawnych z zadrzewieniami śródpolnymi i nadwodnymi) oznaczonej w m.p.z.p. jako 

korytarz ekologiczny rangi ponadlokalnej, 

 tworzenie skupisk roślinności wysokiej wzdłuż dróg, zadrzewień śródpolnych i 

nadwodnych. Wspierane będą działania zmierzające do wzrostu korzystnego 

oddziaływania zadrzewień na środowisko tj. poprawa funkcji wodochronnej, 

klimatotwórczej i glebochronnej.  

 wspieranie zachowania tradycyjnych praktyk gospodarskich na terenach przyrodniczo 

cennych w obrębie korytarza ekologicznego doliny Wisły, 

 zapewnienie różnorodności biologicznej i równowagi przyrodniczej; 

 ograniczenie możliwości wycinania drzew i krzewów oraz likwidacji terenów zieleni. 

 wzmocnienie służb ochrony środowiska, egzekwowanie kar, zwłaszcza za nielegalny 

zrzut ścieków do istniejącej sieci drenarskiej i rowów otwartych, wspieranie 

działalności ruchów społecznych i organizacji pozarządowych. 

 

 Ochrona powietrza atmosferycznego 

 

CEL:  
 

 

 

Obecnie na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce nie ma zakładów przemysłowych 

powodujących znaczące zanieczyszczenie powietrza. W związku z wiodącą funkcją 

rolniczą i rozwojem funkcji turystyczno - wypoczynkowej gminy należy dopilnować, aby 

ewentualny rozwój funkcji produkcyjnej nie spowodował pogorszenia stanu powietrza 

Sukcesywne ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, głównie ze źródeł 

rozproszonych 
 

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej 
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atmosferycznego.  

Obecnie największy udział w zanieczyszczeniu powietrza ma emisja pochodząca z sektora 

bytowego gospodarstw indywidualnych i zakładów usługowych, ogrzewanych w 

indywidualnych systemach grzewczych o niskiej sprawności wykorzystania paliwa.  

Przez teren gminy przechodzi droga tranzytowa o bardzo dużym natężeniu ruchu (Kraków-

Sandomierz). Ze względu na stale rosnący i stosunkowo duży ruch pojazdów, droga ta już 

stanowi zagrożenie dla jakości powietrza atmosferycznego, z tego względu należy dążyć 

do przebudowy (budowy obwodnicy) poza terenami zwartej zabudowy. 

Według polskich przepisów ochrona powietrza oparta jest o zapobieganie powstawaniu 

zanieczyszczeń, ograniczanie lub eliminowanie wprowadzanych do powietrza substancji 

zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu lub 

utrzymanie ich na poziomie dopuszczalnych wielkości. 

 

 Zmniejszenie energochłonności gospodarki 

 

 

 Jednym ze sposobów realizacji jest przeprowadzenie termomodernizacji budynków 

(ocieplanie, wymiana stolarki, liczniki ciepła), zarówno w skali indywidualnego 

odbiorcy jak i obiektów usługowych. Pozwala to na redukcję zużycia energii nawet o 

60%, co automatycznie oznacza ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Bardzo duże 

znaczenie w tym zakresie będzie miało prowadzenie odpowiedniej polityki 

informacyjnej, przede wszystkim na poziomie gmin, uświadamiającej również korzyści 

ekonomiczne, jakie są możliwe do osiągnięcia. 

 Ograniczenie energochłonności zakładów przemysłowych poprzez wprowadzanie 

nowych, energooszczędnych technologii. 

Zmniejszanie zużycia energii 
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 Zmniejszenie niskiej emisji  
 

 

 

 

 

 

 

Problem niskiej emisji na terenie gminy jest realizowany poprzez modernizację 

istniejących systemów ciepłowniczych – przestawienia z paliw stałych na gaz ziemny. 

Oprócz emisji zanieczyszczeń typowych przy spalaniu tradycyjnych paliw (m.in. 

odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne i substancji zakwaszających), dodatkowym 

problem jest fakt spalania w paleniskach domowych materiałów powodujących emisje 

specyficznych substancji do powietrza (opakowania plastikowe, butelki PET etc.). 

Istotnym jest zatem prowadzenie edukacji i uświadomienie zagrożeń, jakie mogą one 

stwarzać.  

 

 

 

 

 

Lokalnie alternatywą dla spalania paliw tradycyjnych jest wykorzystanie takich 

źródeł energii jak biomasa, energia geotermalna, energia wód płynących i energia 

słoneczna, energia wiatru. Obowiązek uwzględnienia wzrostu wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w polityce społeczno - gospodarczej i politykach sektorowych 

wynika nie tylko z polityki Unii Europejskiej ale również z rezolucji Sejmu RP z dnia 8 

lipca 1999r. W "II Polityce Ekologicznej Państwa" za cel do roku 2010 uznano co najmniej 

podwojenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do roku 2000 (co 

jest zgodne z celami Unii Europejskiej). Wykorzystanie alternatywnych źródeł wymaga 

jednak bardzo szczegółowej analizy stanu istniejącego i możliwych do osiągnięcia 

korzyści.   

Stworzone powinny zostać mechanizmy i rozwiązania (organizacyjne, instytucjonalne, 

prawne i finansowe), które pozwolą zwiększyć zainteresowanie wykorzystaniem energii ze 

źródeł odnawialnych. 

 

 Ograniczenie emisji komunikacyjnej 
 

 

 

 

Niezbędne jest rzetelne egzekwowanie okresowych kontroli stanu technicznego pojazdów. 

Ograniczanie niskiej emisji 
 

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii 

Ograniczenie emisji komunikacyjnej 
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Pojazdy w złym stanie technicznym powinny być zatrzymywane i nie dopuszczane do 

ruchu. Emisję ze źródeł ruchomych reguluje w Unii Europejskiej szereg dyrektyw 

ustanawiających wymogi techniczne i dopuszczalne wartości dla zanieczyszczeń, które 

stopniowo będą wprowadzane w Polsce. 

Bardzo duże znaczenie będzie miało podniesienie standardu dróg i poprawa ich stanu 

technicznego. W obliczu bardzo szybkiego rozwoju motoryzacji konieczne jest 

rozbudowywanie i modernizacja infrastruktury drogowej. W miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy została uwzględniona budowa obwodnicy na 

terenie gminy (była ona także uwzględniana w poprzednich planach zagospodarowania 

przestrzennego gminy).  

Środkiem doraźnym ograniczania emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych jest 

wprowadzanie ograniczeń prędkości oraz zieleni izolacyjnej. 

 

 

 Gospodarka odpadami 

 

CEL: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce nie ma składowiska odpadów komunalnych. 

Aktualnie nie planuje się realizacji takiego przedsięwzięcia. Obszary zabudowy 

mieszkaniowej objęte są systemem odbioru odpadów zmieszanych (nie zorganizowano 

jednak segregacji u „źródła”), które są wywożone na składowisko znajdujące się w gminie 

Proszowice. 

W ostatnich latach zmniejszyła się ilość odpadów wytwarzanych w przemyśle przy 

jednoczesnym wzroście ich gospodarczego wykorzystania. Systematycznie wzrasta 

natomiast ilość odpadów komunalnych, które nie segregowane i nie przetwarzane trafiają 

na szybko przepełniające się składowiska. Jednym z najistotniejszych elementów w 

zakresie gospodarki odpadami jest stworzenie i realizacja regionalnego planu gospodarki 

odpadami uwzględniającego wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych, 

wykorzystywanych i unieszkodliwianych na obszarze gminy 

Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost stopnia ich wykorzystania, 

zwiększenie bezpieczeństwa składowania i stosowanie nowoczesnych metod 

utylizacji odpadów 
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Główne działania zmierzające do ograniczenia ilości powstających w gminie odpadów to: 

 wdrożenie regionalnego planu gospodarki odpadami uwzględniającego wszystkie 

rodzaje odpadów wytwarzanych, wykorzystywanych i unieszkodliwianych na obszarze 

gminy, 

 zmniejszenie materiałochłonności i ilości odpadów w zakładach usługowo-

produkcyjnych, 

 większy stopień wykorzystania opakowań biodegradowalnych lub wielokrotnego 

użytku, zamiast opakowań bezzwrotnych.  

 

Władze gminy nie ponoszą odpowiedzialności za gospodarkę odpadami pochodzącymi z 

zakładów usługowo-produkcyjnych. Odpowiedzialność za prowadzenie właściwej 

gospodarki tymi odpadami spoczywa na wytwórcy odpadów, czyli poszczególnych 

zakładach przemysłowych. Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami 

przemysłowymi zdefiniowany jest w pozwoleniach dotyczących wytwarzania odpadów.  

Bardzo ważnym zagadnieniem jest ścisłe przestrzeganie wywiązywania się jednostek 

prowadzących działalność gospodarczą z obowiązku uzyskania zezwolenia na 

wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. W zezwoleniu tym wymagane jest m.in. 

przedstawienie programu obejmującego sposoby zapobiegania odpadów niebezpiecznych 

lub minimalizacji ich ilości. 

 

 

 

 

 

Istotnym zagadnieniem racjonalnej gospodarki odpadami jest problem odpadów 

niebezpiecznych, które tylko w niewielkim stopniu były jak dotąd wykorzystywane 

gospodarczo. Bardzo ważny jest rozwój monitoringu powstawania i składowania odpadów 

niebezpiecznych. Niezbędne jest utworzenie wojewódzkiej i uzupełnienie krajowej bazy 

danych o odpadach, zawierającej wytwórców odpadów, ilości i rodzaju wytwarzanych 

odpadów oraz sposobów postępowania z nimi.  

Należy egzekwować zakaz składowania odpadów w postaci nieprzetworzonej. Zgodnie ze 

standardami UE oraz ustawą o odpadach odpady niebezpieczne powinny być 

Kontrola odpadów niebezpiecznych 
 

Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów 
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zagospodarowywane lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, a jeśli nie jest to 

możliwe i uzasadnione względami ekonomicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi w 

zakładach specjalistycznych zlokalizowanych możliwie blisko wytwarzającego odpady.  

 
 

 

 

 

Odpady komunalne to najszybciej rosnąca ilościowo grupa odpadów. Należy prowadzić 

działania zmierzające do minimalizowania ilości odpadów trafiających na składowiska. W 

tym celu miasto powinno realizować przedsięwzięcia prowadzące do minimalizacji ilości 

wytwarzanych odpadów, stanowiące elementy planu gospodarki odpadami komunalnymi.  

 

 

 

 

 

 

Zakłada się stworzenie systemu obsługującego 100 % mieszkańców gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce w zakresie wywozu odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki 

odpadów użytkowych w miejscach publicznych.  

 Stopniowe zwiększanie obsługi mieszkańców do uzyskania założonego poziomu, a 

następnie jej utrzymanie na tym poziomie. Zadanie to wiąże się, m.in. ze zwiększeniem 

ilości oraz utrzymaniem w odpowiednim stanie technicznym: taboru do transportu 

odpadów i zbiorników do gromadzenia odpadów zmieszanych i segregowanych.  

 Odpowiednie działania edukacyjne oraz informacyjne dla mieszkańców oraz 

wprowadzenie systemu zachęt ekonomicznych dla społeczeństwa, promujących 

segregację odpadów, tj. obniżenie opłat lub bezpłatny odbiór wyselekcjonowanych 

odpadów.  

 Należy zwrócić uwagę na alternatywne możliwości wykorzystania frakcji selektywnie 

gromadzonych, zarówno do celów materiałowych (surowcowych), jak i 

energetycznych (paliwa alternatywne). Jednak w tym ostatnim przypadku niezbędne 

jest uzyskanie aprobaty społeczności lokalnych oraz organizacji ekologicznych, które 

są z reguły bardzo negatywnie nastawione na wszelkie formy energetycznego 

wykorzystania odpadów. 

 zapewnienie bezpiecznego dla środowiska sposobu zebrania i utylizacji lub 

unieszkodliwienie usuwanych przez mieszkańców tzw. odpadów problemowych, do 

których należą: niebezpieczne dla środowiska baterie, akumulatory, świetlówki, resztki 

Ograniczenie ilości odpadów komunalnych 
 

Wprowadzanie systemów selektywnej zbiórki odpadów, ich przetwórstwo i 

składowanie 
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farb i lakierów, opakowania po pestycydach itp., zużyty sprzęt AGD i RTV, sprzęt 

komputerowy, wraki samochodowe. 

 modernizacja składowiska odpadów komunalnych w gminie Proszowice zgodnie z 

przyjętymi założeniami przez „Związek Gminny – Składowisko Odpadów Żębocin”. 

 

 

 

Konieczne jest bieżące likwidowanie nielegalnych (niewielkich na terenie gminy) 

składowisk, zaś w przyszłości należy podnieść skuteczność egzekwowania prawa w 

stosunku do osób wyrzucających odpady na nielegalne „dzikie” wysypiska. Niezbędne jest 

utrzymanie warunków do legalnego pozbywania się odpadów poprzez wygodny dla 

mieszkańców odbiór tych odpadów. 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce powinna czynnie uczestniczyć w pracach nad 

modernizacją składowiska odpadów w gminie Proszowice. 

Po roku 2010 głównym miejscem unieszkodliwiania i składowania odpadów będzie ZZO 

w Krakowie. Dlatego tez gmina powinna również czynnie uczestniczyć w prowadzeniu tej 

inwestycji zarówno na etapie projektowania jak i budowy zakładu. 

 

 Ochrona przed hałasem i promieniowaniem 
 

CEL: 
 

 

 

 

 

Coraz większy procent ludności, na coraz większym obszarze jest dotknięty hałasem. Do 

zwiększenia uciążliwości przyczynia się hałas lotniczy, przemysłowy i drogowy, przy 

czym ten ostatni wydaje się stanowić największe zagrożenie w nadchodzących latach. 

Coraz częściej problem ten dotyczy nie tylko mieszkańców terenów znajdujących się w 

pobliżu większych tras komunikacyjnych, ale także dróg dojazdowych i okolic. 

W "II polityce Ekologicznej Państwa" za cel w horyzoncie czasowym do roku 2010 

Uczestniczenie w tworzeniu regionalnego systemu gospodarki odpadami 

Zmniejszenie uciążliwości zamieszkiwania na terenach zurbanizowanych 
 

Likwidacja nielegalnych składowisk 
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uznano m.in. ograniczenie hałasu na obszarach miejskich wokół lotnisk, terenów 

przemysłowych, oraz głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu nie 

przekraczającego w porze nocnej 55 dB (poziom równoważny) i 65 dB (chwilowe 

przekroczenia).  

Rozwiązania prawne obowiązujące w Polsce w zakresie ochrony przed hałasem są 

zbliżone do modelu funkcjonującego w Unii Europejskiej, które koncentruje się na 

regulowaniu dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez indywidualne źródła.  

 

 Hałas komunikacyjny 

 

Wraz z przewidywanym wzrostem natężenia ruchu na drodze krajowej Kraków-

Sandomierz pojawi się istotne zagrożenie hałasem w otoczeniu drogi. Dlatego 

przewidywana jest w przyszłości budowa obwodnicy wzdłuż całej długości drogi na 

terenie gminy, o realizację której w jak najszybszym terminie zabiegają zarówno władze 

gminy jak i jej mieszkańcy.  

Lokalny ruch pojazdów na drogach powiatowych i gminnych jest niewielki. Okresowe 

narażanie na hałas występuje w trakcie prac polowych. Modrenizacja nawierzchni dróg 

oraz zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym, odpowiednie sytuowanie nowych 

budynków mieszkalnych oraz wprowadzenie zieleni izolacyjnej, ma zapobiec 

negatywnemu oddziaływaniu hałasu na mieszkańców. 

 Promieniowanie 

 

 promieniowanie jonizujące - pojawiające się w wyniku użytkowania zarówno 

wzbogaconych, jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce 

jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach naukowych, 

 promieniowanie niejonizujące - pojawiające się wokół linii energetycznych wysokiego 

napięcia, radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji 

przemysłowych, urządzeń łączności, domowego sprzętu elektrycznego, 

elektronicznego itp., nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na 

człowieka i inne żywe organizmy, stąd ochrona przed szkodliwym promieniowaniem 

jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska. 

 

Promieniowanie jonizujące 

 

Na podstawie informacji zawartych w roczniku statystycznym GUS, a także 

opierając się na aktualnym komunikacie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w 
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sprawie sytuacji radiacyjnej Polski w I kwartale 2002 r., należy stwierdzić, że rejestrowane 

obecnie w Polsce moce dawek promieniowania oraz zawartość cezu-137 w powietrzu i 

mleku (podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów 

środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami 

promieniotwórczymi) utrzymują się na poziomie z 1985 r. tzn. z okresu przed awarią 

czarnobylską. 

 

Promieniowanie niejonizujące 

 

Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku są: 

 elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, 

 stacje radiowe i telewizyjne, 

 łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa, 

 stacje radiolokacji i radionawigacji. 

Znaczenie tego oddziaływania w ostatnich latach rośnie. Powodowane jest to przez rozwój 

radiokomunikacji oraz powstawanie coraz większej liczby stacji nadawczych radiowych  

i telewizyjnych (operatorów publicznych i komercyjnych). Dodatkowymi źródłami 

promieniowania niejonizującego są stacje bazowe telefonii komórkowej, systemów 

przywoławczych, radiotelefonicznych, alarmowych komputerowych itp., pokrywających 

coraz gęstszą siecią obszary dużych skupisk ludności, jak również coraz powszechniej 

stosowane radiotelefony przenośne. 

Na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce mamy do czynienia z promieniowaniem 

niejonizującym wytwarzanym prze linie energetyczne. 

Należy jednak stwierdzić, że wzrost poziomu tła elektromagnetycznego nie zwiększa 

istotnie zagrożenia środowiska i ludności. W dalszym ciągu poziom promieniowania w tle 

pozostaje wielokrotnie niższy od natężeń, przy których możliwe jest jakiekolwiek 

szkodliwe oddziaływanie na organizm ludzki. Nie dotyczy to jednak pól 

elektromagnetycznych w bezpośrednim otoczeniu wszelkiego rodzaju stacji nadawczych, 

które lokalnie, w odległościach zależnych od mocy, częstotliwości i konstrukcji stacji, 

mogą osiągać natężenie na poziomie uznawanym za aktywny pod względem 

biologicznym. 

Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo 

wyeliminowane lub ograniczone pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji 

przestrzennej człowieka od pól przekraczających określone wartości graniczne. 
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W przepisach obowiązujących w Polsce ustalone są dopuszczalne poziomy 

elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego na terenach dostępnych dla ludzi. 

Szczególnej ochronie podlegają obszary zabudowy mieszkaniowej, a także obszary, na 

których zlokalizowane są szpitale, żłobki, przedszkola, internaty. 

 

 Ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii 
 

CEL: 

 
 

 

 Realizacja powyższego celu opiera się na eliminowaniu źródeł a tym samym 

zmniejszaniu ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz ograniczaniu skutków tych 

zdarzeń dla środowiska.  

 Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących transportu drogowego substancji 

niebezpiecznych. 

 Udział w tworzeniu infrastruktury ratownictwa ekologicznego przy szlakach 

komunikacyjnych. 

 Współpraca z przemysłowymi służbami ratownictwa. 

 Modernizacja i poprawa wyposażenia jednostek straży pożarnej w środki ratownictwa 

ekologicznego 

 Stworzenie systemu powiadamiania ludności o wystąpieniu poważnych awarii i 

sposobach postępowania. 

Na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce istnieje możliwość wystąpienia 

nadzwyczajnych zagrożeń środowiska związanych z: 

 obecnością stacji paliw w Pobiedniku i Stręgoborzycach oraz stacji na terenie 

lotniska Aeroklubu Krakowskiego – zagrożenie wynika z gromadzenia, 

dystrybucji, przeładunku i dowozu paliwa, 

 transportu materiałów niebezpiecznych drogą krajową Kraków-Sandomierz. 

 

 Monitoring środowiska 

CEL: 

 

 

Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i minimalizacja ich skutków 
 

Poszerzenie i aktualizacja wiedzy o stanie środowiska i jego zagrożeniach 
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Aktualna i kompletna wiedza na temat stanu poszczególnych elementów 

środowiska jest podstawą do planowania i realizacji wszelkich przedsięwzięć w zakresie 

ich ochrony. 

Konieczne jest prowadzenie monitoringu stanu różnorodności biologicznej i jakości 

gleb oraz klimatu akustycznego. Nowym elementem powinno być wprowadzenie 

monitoringu pól elektromagnetycznych. 

Na podstawie prowadzonych badań możliwe jest stworzenie ogólnodostępnej bazy 

informacji o stanie środowiska w gminie. 

 

 Edukacja ekologiczna 

CEL: 

 

 

 

 

Znaczenie edukacji ekologicznej jako istotnego elementu ochrony środowiska 

będzie rosło w najbliższych latach. Zgodnie z założeniami "II Polityki Ekologicznej 

Państwa" do głównych celów i działań w perspektywie do roku 2010 należy zaliczyć 

prowadzenie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej i kształtowania opinii 

społeczeństwa. Promowane powinno być umiarkowane użytkowanie zasobów 

biologicznych i praktyki oszczędnego i rozsądnego gospodarowania. 

Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona na wszystkich poziomach 

szkolnictwa, począwszy od przedszkoli i szkół podstawowych. Edukacja ekologiczna 

powinna być realizowana przez wszystkie poziomy administracji - władze gminne mogą 

np. prowadzić akcje takie jak promowanie systemu segregacji odpadów oraz inicjatywy 

lokalne jak np. nasadzenia drzew etc.  

W prowadzeniu akcji mających na celu edukację ekologiczną można wykorzystać 

potencjał pozarządowych organizacji ekologicznych. Wiele organizacji prowadzi 

zakrojone na dużą skalę akcje informacyjne skierowane do szerokich kręgów 

społeczeństwa. 

 

 

 

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony i 

racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych gminy oraz edukacja 

ekologiczna osób odwiedzających region 
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5.3      Cele ekologiczne do 2008 roku i plan operacyjny  
 

 

 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
 

 

 

 

 

Największym zagrożeniem dla zasobów wód powierzchniowych na terenie gminy jest 

nieuporządkowana gospodarka wodno - ściekowa. Stanowi ona zagrożenie poprzez: 

- wylewanie na pola i użytki zielone ścieków bytowo – gospodarczych, które wraz ze 

spływem powierzchniowym dostają się do wód, 

- nieszczelne zbiorniki bezodpływowe, z których odsiąki zanieczyszczają pierwszy 

poziom wodonośny. 

Dlatego też budowa systemu kanalizacji sanitarnej i instalacji do oczyszczania ścieków 

będzie podstawowym zadaniem władz gminy w kolejnych latach. Proces ten powinien 

postępować wraz z rozbudową sieci wodociągowej. Niestety bardzo często z uwagi na fakt 

łatwiejszego sposobu i niższych kosztów prowadzenie inwestycji budowa sieci 

wodociągowej ma miejsce bez rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej. Taka sytuacja 

będzie miała miejsce w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. W związku z tym należy dołożyć 

wszelkich starań aby w jak najkrótszym czasie przystąpić do budowy sieci kanalizacyjnej. 

 Jak już wspomniano jest to bardzo skomplikowany i kosztowny proces 

inwestycyjny. Będzie więc wymagał olbrzymiego zaangażowania finansowego i 

organizacyjnego od władz gminy i społeczeństwa. Przyzwolenie społeczne i chęć 

przyłączenia się mieszkańców do sieci stanowić będzie o zasadniczym celu prowadzenia 

inwestycji – odebrania i oczyszczenia jak największej ilości ścieków. 

 Koszt prowadzenia inwestycji poniosą przede wszystkim władze gminy (źródła 

finansowania zostaną wskazane w rozdziale 7) natomiast późniejsze koszty eksploatacyjne 

ponoszone będą przez mieszkańców. Dlatego koncepcja gospodarki ściekowej i późniejszy 

projekt sieci i urządzeń do oczyszczania ścieków powinien uwzględniać obydwa rodzaje 

kosztów: inwestycyjne i eksploatacyjne. 

 

 

 

Skanalizowanie obszaru gminy ma być oparte o czyszczalnie ścieków znajdującą się na 

terenie miasta Krakowa. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Ochrona zasobów i poprawa jakości wód powierzchniowych i  podziemnych 

Budowa kanalizacji sanitarnej i instalacji do oczyszczania ścieków  
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potwierdziło, iż cały obszar gminy zostanie uwzględniony w planowanej do opracowania 

Koncepcji kanalizowania tzw. ściany wschodniej miasta Krakowa. Z uzyskanych przez 

gminę informacji wynika, iż oczyszczalnia ścieków „Kujawy” znajdująca się na terenie 

miasta Krakowa jest zdolna przyjąć ścieki z terenu całej gminy. Rozwiązanie gospodarki 

ściekowej będzie możliwe po skanalizowaniu wschodniej części Krakowa, które jest 

planowane na lata 2004-2008. Po tym terminie planowane jest kanalizowanie obszaru 

gminy. 

 

Na lata 2004-2008 przewiduje się: 

1. wykonanie Koncepcji gospodarki ściekowej w gminie oraz dokumentacji 

wykonawczej, 

2. przeprowadzenie szkoleń mieszkańców gminy na temat konieczności 

uporządkowania gospodarki ściekami. 

 

 

 

 
 

Realizacja wodociągowania gminy zgodnie z „Koncepcją Programową Wodociągu 

Obszaru Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” zakłada zaopatrzenie centralnego wodociągu 

gminnego z sieci miejskiej Krakowa zasilanej z rejonu Cła i Kościelnik. Realizacja 

inwestycji została podzielona na zadania: 

Zadanie 1. Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: 

 Pobiednik Wielki 

 Pobiednik Mały 

 część Tropiszowa  

Zadanie 2.Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości: 

- Zofipole 

- Koźlica Igołomska 

- część Igołomi 

- Odwiśle 

Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i pompowni (dwa zbiorniki 400m
3
) 

w miejscowościach: 

- Złotniki 

- Wawrzeńczyce (wraz z przepompownią i zbiornikami) 

Rozbudowa i modernizacja systemów dystrybucji wody 
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Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: 

 Rudno Górne 

 Stręgoborzyce 

 Żydów 

 Dobranowice 

 

Zadanie 4. Budowa sieci wodociągowej dla pozostałej części Igołomi i Tropiszowa  

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ma dostarczać wodę gminie od II 

kwartału 2005 roku, początkowo do sołectw Tropiszów, Pobiednik Wielki, Pobiednik 

Mały. Docelowo woda dla całej gminy zostanie dostarczona przez MPWiK do końca 2008 

roku. 

W pierwszej kolejności przystąpiono do wykonania dokumentacji budowlano-

wykonawczej sieci wodociągowej dla miejscowości: Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki, 

Tropiszów część (30%) (umowa na wykonanie dokumentacji podpisana 12.2004). W 

drugiej kolejności zostanie opracowana dokumentacja na wykonanie sieci w 

miejscowościach: Zofipole, Koźlica Igołomska, Igołomia część (55%), Odwiśle. Następnie 

planowane jest planowana realizacja wodociągu w miejscowościach Złotniki i 

Wawrzeńczyce wraz z budową przepompowni i zbiornika wyrównawczego, a następnie 

pozostałych miejscowości. 

W przyjętym rozwiązaniu uwzględniono zapotrzebowanie na wodę pokrywające potrzeby 

bytowe mieszkańców i gospodarcze: mycia zwierząt, pojazdów, podlewania ogródków 

przydomowych oraz potrzeby obiektów usługowych i wody potrzebnej na cele p.poż. Nie 

ujęto natomiast potrzeb wynikających z podlewania upraw w szklarniach i tunelach. 

Zapotrzebowanie to będzie musiało być pokryte z studni lub cieków.  

Założono, iż około 5% (ok. 90-100) budynków na terenie gminy będzie nadal korzystać ze 

studni lokalnych ze względu na niekorzystne ich położenie. 

W m.p.z.p. zachowano do wykorzystania istniejące studnie o dokumentowych zasobach 

wód podziemnych (wymienione w rozdziale 2.3.1). 

W latach 2004-2008 przewiduje się: 

1. budowę sieci wodociągowych w miejscowościach Pobiednik Mały, Pobiednik 

Wielki, Tropiszów część, 

2. budowę sieci wodociągowych w miejscowościach Zofipole, Koźlica Igołomska, 

Odwiśle,  Igołomia, 
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3. wykonanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowych w 

miejscowościach Złotniki i Wawrzeńczyce wraz z budową przepompowni i 

zbiornika wyrównaczego, 

4. wykonanie dokumentacji technicznej umożliwiającej skanalizowanie wsi 

Stręgobrzyce, Wygnanów, Rudno Górne, Dobranowice, Żydów, pozostałe części 

Igołomi i Tropiszowa. 

 

W latach 2004-2008 przewiduje się: 

 

W latach 2004-2008 przewiduje się: 

1. przestrzeganie zasad użytkowania i zagospodarowania terenów znajdujących się 

w  zasięgu stref ochronnych ujęcia wody, 

2. kontrolę stanu wałów przeciwpowodziowych i urządzeń wodnych, 

3. inwentaryzację i zabezpieczenie nieczynnych i nie nadających się do eksploatacji 

studni wierconych i kopanych, 

4.  szczegółową inwentaryzację istniejących zbiorników na nieczystości płynne. 
 

 

Ochrona przyrody i krajobrazu 
 

 

 

 

 

 

Na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce brak jest przyrodniczo cennych terenów 

o znaczeniu krajowym takich jak parki narodowe czy krajobrazowe. Północna część gminy 

– dolina Wisły została w obowiązującym m.p.z.p. gminy Igołomia –Wawrzeńczyce uznana 

za obszar najwartościowszy przyrodniczo – korytarz ekologiczny Wisły. Strefa ta 

obejmuje taras zalewowy w granicach obwałowań i tarasu nadzalewowego do drogi 

krajowej Kraków-Sandomierz. Celem utworzenia strefy ochronnej była ochrona 

krajobrazu, starodrzewu, historycznych układów urbanistycznych, kompleksów łąk i 

pastwisk, pól uprawnych z zadrzewieniami śródpolnymi i nadwodnymi wraz z zespołami 

istniejących starorzeczy.  

Ponadto na terenie gminy w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy wskazano na konieczność ochrony starorzeczy Wisły w postaci 

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej  

 

Działania ochronne na terenie korytarza ekologicznego rangi ponadlokalnej 

 

Zabezpieczenie wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem 
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użytków ekologicznych. Powołanie użytków ekologicznych może nastąpić w drodze 

uchwalenia tych form ochrony przez radę gminy, jeżeli wojewoda ich nie ustanowi.  

 

W latach 2004-2008 przewiduje się: 

1. usankcjonowanie ochrony prawnej projektowanych użytków ekologicznych. 

 

 

 

 tworzenie skupisk roślinności wysokiej wzdłuż dróg, zadrzewień śródpolnych i 

nadwodnych, zalesień na gruntach nieprzydatnych rolniczo - nieużytkach; 

Należy dążyć do zwiększania ilości zadrzewień i zalesień na terenie gminy. Pod 

zadrzewienia powinny zostać przeznaczone grunty rolne zdegradowane, o niskiej 

zdolności produkcyjnej.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na liniowe kształtowanie zadrzewień, wprowadzanie 

nowych zadrzewień przy już istniejących w celu utrzymania ciągłości ekologicznej i 

zwiększenia różnorodności biologicznej. 

 

W latach 2004-2008 przewiduje się: 

1. wprowadzenie szpalerów drzew wzdłuż dróg, 

2. wykonywanie prac pielęgnacyjnych i modernizacyjnych istniejących obiektów 

zabytkowych, 

3. wykonywanie prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni. 

 

 Ochrona gleby 

Ze względu na dominujące w gminie rolnictwo za jedno z wiodących zadań 

samorząd powinien uznać kompleksowe działania w ochronie gleb. Dla właściwej 

gospodarki naturalnym zasobem jakim jest ziemia konieczne jest systematyczne 

monitorowanie jej właściwości i zapobiegania skutkom działalności człowieka. 

Największe znaczenie ma uregulowanie stanu gospodarki ściekowej – likwidacja często 

nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, ustępów „suchych”, poprzez stworzenie 

systemu kanalizacji sanitarnej i instalacji do oczyszczania ścieków. Należy zaprzestać 

wylewania na pola uprawne i użytki zielone ścieków bytowych i nie przetworzonych 

ścieków gospodarskich (gnojówki i gnojowicy). 

Działania mające na celu poprawę stanu przyrody 
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Zgodnie z art. 29 Prawa wodnego właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej, nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku 

odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł - 

ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz nie może odprowadzać wód oraz ścieków na grunty 

sąsiednie. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie 

szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w 

drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub 

wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. 

W latach 2004-2008 przewiduje się: 

1. konserwację i renowację urządzeń melioracyjnych, 

2. odbudowa istniejącej sieci drenarskiej oraz rowów otwartych z egzekwowaniem 

zakazu odprowadzania do tej sieci ścieków. 

 

 Ochrona naturalnej rzeźby terenu 

Należy ograniczać niekorzystne przekształcenia powierzchni gruntu, szczególnie 

podczas prowadzenia działalności inwestycyjnej. Przy wykonywaniu nasypów należy 

każdorazowo uzgadniać zasięg i sposób wykonania prac, w maksymalny sposób należy 

ograniczać stosowanie podcinek stoków. 

 

 Ograniczenie możliwości wycinania drzew i krzewów oraz likwidacji terenów 

zieleni 

Ustalenie i przestrzeganie procedur związanych z wycinką drzew. Zainteresowane 

podmioty wnioskują o pozwolenia wycięcia. Decyzja zezwalająca będzie wydawana m.in. 

w sytuacjach, gdy drzewa przeznaczone do wycinki: zagrażają bezpośrednio 

bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych; zagrażają 

bezpieczeństwu ruchu kolejowego oraz drogowego oraz w przypadkach obumarcia 

drzewostanu. Zezwolenie może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w 

miejsce wskazane przez zezwalającego lub zastąpienie ich innymi drzewami lub krzewami 

w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew i krzewów. 

Ograniczenia możliwości likwidowania drzew, krzewów i terenów zielonych 

będzie realizowane poprzez racjonalne planowanie i wykonywanie przedsięwzięć 

inwestycyjnych.  
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 Ochrona powietrza atmosferycznego 
 

 

 

Główne źródło zanieczyszczeń powietrza stwarza na terenie gminy tzw. niska 

emisja pochodząca z indywidualnych palenisk domowych oraz emisja zanieczyszczeń 

komunikacyjnych i w ograniczonym stopniu emisja z zakładu produkcyjnego.  

 

 

 

 

Sukcesywne przyłączanie nowych odbiorców wraz z rozbudową terenów mieszkaniowych 

do sieci istniejącej. 

  

 

Zastępowanie w gospodarstwach domowych pieców i kotłowni na paliwo stałe paleniskami 

wykorzystującymi gaz ziemny, olej opałowy lub biomasę. 

 

 

Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych. 

 

 

 Termomodernizacja (wymiana stolarki okiennej, docieplenie elewacji i stropów, wymiana 

grzejników) w wybranych budynkach użyteczności publicznej, 

 Mobilizacja i pomoc w przeprowadzeniu termomodernizacji w budynkach prywatnych. 

 

 

 

 

 
Artykuł 19 Ustawy „Prawo energetyczne” nakłada na gminę obowiązek 

opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe. Ww. dokument powinien określać: 

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania ciepła, 

energii elektrycznej i paliw gazowych, 

 przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii, 

 możliwość wykorzystania lokalnych nadwyżek zasobów paliw i energii z 

Sukcesywne ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, głównie ze źródeł 

rozproszonych 
 

Przyłączanie nowych odbiorców do sieci gazowej 

 

Modernizacja pieców i kotłowni w gospodarstwach domowych opalanych paliwem 

stałym 

Pozyskiwanie energii ze źródeł niekonwencjonalnych 

Ograniczenie zużycia energii 

Stworzenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe 
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uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z procesów technologicznych i instalacji 

przemysłowych, 

 możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

 ewentualny zakres współpracy z innymi gminami. 

 

Na lata 2004-2008 przewiduje się:, 

1. stworzenie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe, 

2. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

3. promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 

 

 Gospodarka odpadami  

 

 

 

 

Założono, iż odzysk surowców wtórnych oraz kompostowanie frakcji organicznej 

odpadów będą podstawowymi technologiami, rozwijanymi w celu ograniczenia ilości 

deponowanych odpadów komunalnych.  

Do 2006 roku wszystkie gminy na terenie powiatu Krakowskiego muszą 

zadeklarować włączenie się do związków gminnych skupionych wokół ZZO. W PGO 

powiatu Krakowskiego sugerowane są dwa rozwiązania dla gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce – przyłączenie się do związku gmin skupionych wokół ZZO w Baryczy 

(Kraków) oraz do ZZO w powiecie proszowickim. 

    

 

 

 

 

Zadanie to wymaga stworzenia nowoczesnego systemu odbioru i 

zagospodarowania odpadów spełniającego wymogi ochrony środowiska, efektywnego 

Poprawa efektywności zbierania i wywozu odpadów komunalnych oraz 

stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów użytkowych, obejmującego 

stopniowo jak największą liczbę mieszkańców 
 

Minimalizacja ilości powstających odpadów, stworzenie systemu ich odbioru i 

wykorzystania, zwiększenie bezpieczeństwa składowania i stosowanie 

nowoczesnych metod utylizacji odpadów 
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ekonomicznie i uwzględniającego lokalne uwarunkowania społeczne. 

Wiąże się to m.in. ze zwiększeniem ilości oraz utrzymaniem w odpowiednim stanie 

technicznym: taboru do transportu odpadów i zbiorników do gromadzenia odpadów 

zmieszanych i segregowanych.  

 
 
 

 

 

 

W związku z niską świadomością ekologiczną mieszkańców i złymi nawykami a 

tym samym brakiem utrwalonych, prawidłowych sposobów postępowania z wytwarzanymi 

odpadami należy dążyć do ciągłego poszerzania wiedzy i świadomości społeczeństwa. 

Podstawowym celem akcji edukacyjnej będzie przekonanie mieszkańców do korzystania z 

zorganizowanego systemu odbioru odpadów zmieszanych i zbiórki selektywnej. 

Proponuje się szeroką kampanię informacyjną (plakaty promujące zbiórkę selektywną 

odpadów, spotkania z młodzieżą i ludnością, festyny itd.). Konieczne jest nasilenie działań 

poprzez systematyczną pracę z młodzieżą na zajęciach szkolnych. 

 

 

 

 

 

Proponuje się stworzyć system zachęt dla mieszkańców w celu mobilizacji ich do 

segregacji odpadów i zwiększania jej efektywności, poprzez: 

 bezpłatny odbiór odpadów segregowanych (współfinansowanie przez Urząd Gminy), 

 eko-bilety – na imprezy kulturalne, na wypożyczanie filmów, na zakup książek. 

Zachętą jest również bezpłatne dostarczanie mieszkańcom pojemników (worków) do 

segregacji odpadów. 

 

 

 

 

 

 

 SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI TYPU KOMUNALNEGO 

Wdrożenie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydzielonymi ze 

strumienia odpadów komunalnych, powinno być rozpatrywane kompleksowo na 

Wdrożenie programu edukacyjno - informacyjnego z zakresu selektywnej 

gospodarki odpadami. 
 

Wprowadzenie systemu zachęt dla mieszkańców, mobilizujących ich do 

segregacji odpadów. 

 

Wdrożenie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz 

wielkogabarytowymi, włącznie z oponami. 
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poziomie ponad gminnym (całego powiatu krakowskiego). Gminy i miasta powinny 

partycypować w stworzeniu ujednoliconego systemu, włącznie ze sfinansowaniem 

utworzenia wspólnego punktu okresowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych.  

W celu wdrożenia systemu kompleksowej gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z 

komunalnych, samorządy powinny przewidzieć i zorganizować: 

1. akcję informacyjno - edukacyjną odnośnie gromadzenia, postępowania z odpadami 

niebezpiecznymi oraz podać do wiadomości publicznej harmonogram ich odbioru, 

2. okresowy odbiór odpadów niebezpiecznych od mieszkańców z poszczególnych 

gospodarstw (np. odbiór spakowanych w worki odpadów, wystawianych przed posesje, 

w określonym harmonogramem czasie - np. 2 razy w roku), 

3. miejsce okresowego przechowywania zebranych z terenu gmin ww. odpadów (do czasu 

zebrania ilości uzasadniającej ich transport do wyspecjalizowanych, posiadających 

odpowiednie zezwolenia, zakładów unieszkodliwiania), 

4. odbiór zgromadzonych odpadów niebezpiecznych do utylizacji przez specjalistyczną 

firmę, posiadającą odpowiednie zezwolenie na taką działalność.  

Zbiórkę odpadów niebezpiecznych, wydzielonych z odpadów komunalnych Gmina może 

powierzyć firmie wywozowej lub zakładowi komunalnemu.  

 USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  

Azbest oraz wyroby zawierające azbest zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. 

Ich usuwanie z obiektów zabudowanych tymi wyrobami powinno być wykonywane przez 

specjalistyczne firmy, posiadające odpowiednie zezwolenia w tym zakresie. Przy usuwaniu 

i transporcie tych odpadów powinny być stosowane odpowiednie zabezpieczenia (zgodnie 

z Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004r. w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest /Dz.U.2004 Nr 71 poz. 649/ oraz Ustawą z 20.06.1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym /Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm./, określającą warunki przewozu 

odpadów niebezpiecznych na składowisko).  

Gmina powinna intensywnie wdrażać na swoim terenie program EKODACH, przy 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest zarówno z budynków mieszkalnych jak i 

gospodarczych i inwentarskich. 

 SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI WIELKOGABARYTOWYMI, WŁĄCZNIE Z OPONAMI  

Gospodarka odpadami wielkogabarytowymi powinna zostać rozwiązana również 

na poziomie ponad gminnym (np. w skali całego powiatu krakowskiego lub 

proszowickiego). Zaleca się prowadzić ją w systemie odbierania, przy okazji akcyjnej 
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zbiórki dwa razy w roku odpadów niebezpiecznych. Dodatkowo można odbierać wówczas 

odpady wielkogabarytowe (stare meble, maszyny, urządzenia z łazienek, kuchni /wanny, 

zlewy/, wraki pojazdów itp.) oraz zużyte opony i folie rolnicze. Odpady wielkogabarytowe 

powinny być przewożone do utworzonego punktu ich demontażu np. na terenie 

składowiska Żębocin. Część z tych odpadów można po demontażu i wykorzystać jako 

surowce wtórne (m.in. złom, tworzywa sztuczne, szkło). Odpady wielkogabarytowe oraz 

zużyte opony mieszkańcy mogą również dowozić własnymi środkami transportu do punktu 

demontażu. Zużyte opony można gromadzić np. w boksach betonowych z podłożem 

utwardzonym i docelowo przekazywać do utylizacji.  

 

 

 

 

 

 

W celu stworzenia warunków do wdrożenia Planu gospodarki odpadami, powinien 

zostać uchwalony (w myśl Ustawy z 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz Ustawy z 27.07.2001r. w wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw) nowy gminny regulamin 

utrzymania czystości i porządku, stanowiący podstawę prawną postępowania z odpadami 

komunalnymi osób prywatnych i przedsiębiorstw. 

Wdrożenie ustaleń i wytycznych Planu gospodarki odpadami, m.in. systemów 

zbierania odpadów stanie się obowiązujące jedynie przy jednoczesnym wprowadzeniu 

odpowiednich przepisów prawa lokalnego.  

 

W latach 2004-2008 przewiduje się: 

1. Likwidacja „dzikich wysypisk”, 

2. Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów, 

3. Poprawa obsługi w zakresie wywozu odpadów zmieszanych  

4. Wdrożenie systemu gospodarki odpadami wielkogabarytowymi i 

niebezpiecznymi, 

5. Utworzenie Wiejskiego Punktu Gromadzenia Odpadów/Stacji przeładunkowej 

surowców wtórnych, 

6. Utworzenie Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych 

7. Współuczestnictwo w inwestycjach ponadgminnych w zakresie gospodarki 

Uchwalenie gminnego regulaminu dotyczącego utrzymania czystości i porządku, 

stwarzającego warunki dla wdrożenia planu gospodarki odpadami. 
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odpadami, 

8. Uchwalenie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku dostosowanego 

do planu gospodarki odpadami 

 

 Ochrona przed hałasem  
 

 

 

Komunikacja drogowa jest najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na klimat 

akustyczny gminy. Jest to główne źródło uciążliwości hałasu dla ludzi i środowiska 

przyrodniczego.  

Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o parametrach 

klimatu akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych. Większość 

pojazdów emituje hałas o poziomie dźwięku od 85 do 94 dB, przy dopuszczalnych 

natężeniach hałasu w środowisku, w otoczeniu budynków mieszkalnych od 35 do 55 dB w 

porze nocnej i od 40 do 65 dB w porze dziennej. Najbardziej uciążliwe są pojazdy ciężkie,  

z których 80% emituje hałas o poziomie dźwięku większym od 80 dB, z czego 40% o 

poziomie większym od 85 dB. 

Istotnym zagrożeniem na terenie gminy staje się droga krajowa Kraków-

Sandomierz. Prognozuje się w ciągu najbliższych lat istotny wzrost natężenia ruchu. 

Na pozostałych drogach ruch samochodowy ograniczony jest do ruchu lokalnego 

tak więc jego natężenie jest niewielkie i nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców. 

Zagrożenie dla osób pracujących w rolnictwie stanowić mogą niektóre maszyny i 

urządzenia. Dlatego należy zwrócić uwagę na stosowanie się przez rolników do zasad BHP 

w trakcie wykonywania prac. 

W m.p.z.p. określono działania mających na celu ograniczenie hałasu 

komunikacyjnego w czasie przed wybudowaniem obwodnicy miejscowości gminnych. W 

tym celu wyznaczono strefę techniczną komunikacji gdzie zakazuje się lokalizacji nowych 

budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi w odległości 25 m od linii rozgraniczającej 

drogi krajowej oraz wskazuje się konieczność wprowadzenia zieleni izolacyjnej. 

 

W latach 2004-2008 przewiduje się: 

1. zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad BHP na spotkaniach z mieszkańcami 

gminy, 

Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców 
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2. realizacja ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej Sandomierz-Kraków w 

miejscowościach Pobiednik Wielki -Zofipole -Igołomia -Złotniki -Wawrzeńczyce – 

do czasu realizacji obwodnicy drogi krajowej, 

3. nawiązanie współpracy z gminami położonymi wzdłuż drogi krajowej 

Sandomierz-Kraków w celu przyspieszenia budowy obwodnicy i podkreślenia 

wagi problemów ochrony środowiska związanych z funkcjonowaniem niniejszej 

drogi,  

4. sukcesywne opracowywanie i wdrażanie planów działań remontowych i 

modernizacyjnych dla dróg wiejskich. 

 

 Monitoring środowiska 

 

 
 

System kontroli środowiska jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i 

społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach 

wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska i może być traktowany jako podstawa do 

oceny całej polityki ochrony środowiska. Monitoring środowiska jest jednym  z 

najważniejszych kryteriów, na podstawie których tworzona jest nowa polityka. Mierniki 

efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w 

ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu. Pomiary poziomów emisji i imisji, 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, są wykonywane w ramach 

działalności np. WIOŚ, RZGW, IMGW, a przyrost obszarów aktywnych przyrodniczo 

(lasów, łąk, terenów parkowych, użytków ekologicznych) znany jest instytucją takim jak 

np. Urzędy Gmin, RDLP, Dyrekcje Parków Narodowych i Krajobrazowych. 

W celu uzyskania systematycznej i długotrwałej poprawy stanu środowiska gminy 

niezwykle istotną rolę odgrywa świadomość ekologiczna jej mieszkańców. Dlatego należy 

dążyć do stałego upowszechniania jak najpełniejszej wiedzy o stanie środowiska 

naturalnego, efektach wdrażania Programu ochrony środowiska, wymiernych skutkach 

(zdrowotnych i ekonomicznych) prowadzenia ekologicznego trybu życia. 

 

W latach 2004-2008 przewiduje się: 

1. Utworzenie łatwodostępnych i kompleksowych baz danych o stanie środowiska  

 

 Edukacja ekologiczna 

 
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony i 

racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych gminy oraz edukacja 

ekologiczna gości odwiedzających region 

Poszerzenie i aktualizacja wiedzy o stanie środowiska i jego zagrożeniach 
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Działania edukacyjne będą prowadzone na dwóch płaszczyznach: 

- edukacja formalna – realizowana w systemie oświatowym 

- edukacja nieformalna – podnosząca ekologiczną świadomość społeczności i władz 

lokalnych. 

 

 

 

 Realizacja zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej w przedszkolach. 

 Utrzymywanie klas o profilu kształcenia ekologiczno – przyrodniczym w szkołach. 

 Uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach i różnych programach ekologicznych o 

charakterze regionalnym i krajowym (wraz z podaniem otrzymanych nagród i wyróżnień). 

 Ponadprogramowa edukacja z zakresu ekologii i ochrony środowiska, prowadzenie odrębnych 

zajęć dotyczących ochrony środowiska, organizowanie zajęć w terenie i wycieczek 

krajoznawczych, prowadzenie ekologicznych kół zainteresowań, wykonywanie wystaw i 

ekspozycji, albumów i kronik prezentujących osiągnięcia uczniów w poznawaniu i ochronie 

środowiska. 

 Zaangażowanie szkół i uczniów w akcjach sprzątania terenu gminy, sadzenia drzew  

i pielęgnacji zieleni, opieki nad zwierzętami, zbierania surowców wtórnych, a także innych 

przedsięwzięciach proekologicznych zasługujących na uwagę. 

 

 

 

1. Przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjno – informacyjne, dotyczące ochrony 

środowiska, podejmowane przez władze samorządowe i podległe im służby komunalne 

na rzecz upowszechniania proekologicznych postaw mieszkańców miasta: 

 Urządzanie konkursów, festynów i innych imprez o tematyce ekologicznej; 

 Organizowanie seminariów, warsztatów, wykładów i szkoleń związanych z ekologią i ochroną 

środowiska; 

 Sporządzanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców różnych materiałów informacyjnych 

(ulotek, folderów, publikacji prasowych i innych) poświęconych ochronie środowiska; 

2. Przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjno – informacyjne dotyczące ochrony 

środowiska podejmowane w gminie przez inne podmioty, takie jak: pozarządowe 

Edukacja formalna 
 
 

Edukacja nieformalna 
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organizacje ekologiczne, placówki służby zdrowia, straż pożarną, instytucje naukowe i 

kulturalne, dyrekcje lasów państwowych, przedsiębiorstwa turystyczne i 

uzdrowiskowo – rekreacyjne, a także inne podmioty gospodarcze i instytucje 

publiczne. 

 

W latach 2004-2008 przewiduje się: 

1. Organizację konkursów ekologicznych. 

Oraz zadania edukacyjne dotyczące ochrony poszczególnych elementów środowiska 

podane w powyższym rozdziale 

 

Podsumowanie: 

Wiele celów strategicznych znajdujących swoje zapisy w strategii 

krótkoterminowej jest celami do ciągłego wdrażania. Ich zapis w strategii 

krótkoterminowej ma za zadanie podkreślenie dużej wagi i konieczności ich wdrażania już 

w krótkim horyzoncie czasowym. 

 

 

 

6. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I 

URUCHAMIANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  

 

Przyjęte do wdrożenia rozwiązania techniczno – organizacyjne poddano analizie w 

zakresie kosztów w celu określenia nakładów finansowych na ich realizację oraz sposobu 

finansowania. Dla obniżenia ponoszonych jednorazowo nakładów inwestycyjnych 

proponuje się wdrażanie etapowe kolejnych zadań. 

Przy realizacji powyższych zadań w pierwszym etapie niezbędne będzie 

uruchomienie środków z budżetu gminy, a następnie możliwe byłoby uruchamianie 

środków z dotacji, pożyczek i innych źródeł (po wcześniejszym ich uzyskaniu).  

Środki finansowe ze źródeł zewnętrznych: dotacje: NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

PFOŚiGW, fundusze pomocowe i związane z eko-konwersją (Ekofundusz), EFRWP-

Counterpart Found, FWPN, Program Małych Dotacji GEF; pożyczki z funduszy celowych i 

kredytów preferencyjnych - NFOŚiGW, WFOŚiGW, BOŚ, fundusze unijne, pozyskiwanie 

inwestorów strategicznych, w tym także inwestorów zagranicznych. 
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Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie instytucje udzielające pomocy finansowej w 

dziedzinie ochrony środowiska wymagają od inwestora nie tylko wypełnienia 

odpowiedniego formularza, ale również przedstawienia szeregu opracowań i dokumentacji 

planujących czy opisujących dane przedsięwzięcie, m.in.: planu zagospodarowania 

przestrzennego i strategii rozwoju gminy, Programu Ochrony Środowiska, Planu 

Gospodarki Odpadami, Koncepcji Gospodarki Wodno-Ściekowej, Planu Zalesiania itp., 

projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze źródłową dokumentacją ekonomiczną, 

finansową i przetargową, studium wykonalności, wymagane przez prawo zezwolenia na 

realizację projektu. 

 

Koszty eksploatacyjne systemu ochrony środowiska mogą być pokrywane:  

-z opłat ponoszonych przez mieszkańców np. w dziedzinie gospodarki odpadami - 

za wywóz odpadów, za ich unieszkodliwianie, w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej - 

rozbudowa stacji uzdatniania wody, w dziedzinie ochrony powietrza - modernizacja 

lokalnych kotłowni;  

-z budżetu gminy. 

 

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań, wynikających z niniejszego 

programu, należy dostosować do możliwości pozyskiwania środków finansowych. 

Kolejność realizacji dopuszcza się wg przyjętych przez Radę Gminy i Wójta priorytetów
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Tabela 6.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy programu ochrony środowiska dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  

Lp. Nazwa zadania i zakres rzeczowy 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Podmioty 

uczestniczące 

Koszty 
realizacji 

/ PLN/ 

Źródła 
finansowania  

Zadania w zakresie ochrony wód podziemnych i  powierzchniowych 
1 

Budowy sieci wodociągowych w miejscowościach Pobiednik Mały, 
Pobiednik Wielki, Tropiszów część, 

2004 - 2005 
Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 3.700.000 

środki własne, 
Narodowy i 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 

środki Unii 
Europejskiej 

2 Budowy sieci wodociągowych w miejscowościach Zofipole, Koźlica 
Igołomska, Odwiśle, Igołomia część, 

2006 
Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 7.800.000 j.w. 

3 Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawcze i budowa sieci 
wodociągowej w miejscowościach: Złotniki, Wawrzeńczyce 

2007 
Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 3.100.000 j.w. 

4 Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawcze wykonawcze i 
budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Rudno Górne, 
Stręgoborzyce, Żydów, Dobranowice, częściowo Tropiszów i 
Igołomia 

2008 
Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 10.000.000 j.w. 

5 Wykonanie Koncepcji gospodarki ściekowej w gminie oraz 
dokumentacji budowlano-wykonawczej 

2004 – 2008 
Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 1.000.000 j.w. 

6 Przeprowadzenie szkoleń mieszkańców gminy na temat 
konieczności uporządkowania gospodarki ściekowej 

ciągły 
Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 20.000 j.w. 

7 Przeprowadzenie kontroli wałów przeciwpowodziowych i urządzeń 
wodnych 

ciągły 
Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 50.000 j.w. 

8 Inwentaryzacja i zabezpieczenie nieczynnych i nie nadających się 
do eksploatacji studni wierconych 

ciągły 
Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 50.000 j.w. 

9 
Inwentaryzacja zbiorników-szamb na nieczystości płynne ciągły 

Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 20.000 j.w. 

Sumaryczne nakłady  25.740.000  
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Lp. Nazwa zadania i zakres rzeczowy 
Termin 

realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialn

a 

Podmioty 
uczestniczące 

Koszty 
realizacji 

/ PLN/ 

Źródła 
finansowania  

Zadania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 
10  

Usankcjonowanie ochrony projektowanych użytków ekologicznych 2005-2008 
Gmina 

Igołomia-
Wawrzeńczyce 

Wojewoda 
Małopolski 

W ramach 
działań 

statutowych 
 

11 
Wykonanie prac pielęgnacyjnych i modernizacyjnych istniejących 
obiektów zabytkowych 

ciągły 
Gmina 

Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 10.000 środki własne 

12 
Wykonanie prac pielęgnacyjnych na istniejących terenach zieleni ciągły 

Gmina 
Igołomia-

Wawrzeńczyce 
 10.000 j.w. 

13 

Tworzenie nowych szpalerów drzew wzdłuż dróg  ciągły 

Gmina 
Igołomia-

Wawrzeńczyce 
 

Zależnie od 
zakresu 

inwestycji 

środki własne, 
Powiatowy i Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 
Środowiska 

14 
Konserwacja i renowacja urządzeń melioracyjnych 
Odbudowa istniejącej sieci drenarskiej oraz rowów otwartych 

ciągły 
Gmina 

Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 20.000 j.w. 

Sumaryczne nakłady      40.000 

 
 

Zadania w zakresie ochrony atmosfery  
15 

Stworzenie założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe. 

2004 - 2006 
Gmina 

Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 
10.000 środki własne 

16 

Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej  2004 - 2008 

Gmina 
Igołomia-

Wawrzeńczyce 
w 

 Zależnie od 
zakresu 

inwestycji 
(250.000 -
1budynek) 

WFOŚiGW, Ekofundusz 
środki własne 

17 
Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii ciągły 

Gmina 
Igołomia-

Wawrzeńczyce 

 
5.000 j.w. 

Sumaryczne nakłady     15.000 
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Lp. Nazwa zadania i zakres rzeczowy 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Podmioty 

uczestniczące 

Koszty 
realizacji 

/ PLN/ 

Źródła 
finansowania  

Zadania w zakresie gospodarki odpadami 

18 

Likwidacja „dzikich wysypisk” ciągły 
Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 40.000 

środki własne, 
Powiatowy i 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 

19 
Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów 

2005-2008 Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 
50.000 j.w. 

20 Wdrażanie systemu gospodarki odpadami wielkogabarytowymi i 
niebezpiecznymi 

2006-2008 Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 
100.000 j.w. 

21 

Uchwalenie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku 

2005 Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 W ramach 
działań 

statutowych 
j.w. 

22 Utworzenie Wiejskiego Punktu Gromadzenia Odpadów/Stacji 
przeładunkowej surowców wtórnych 

2006-2008 Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 
290.000 j.w. 

23 Utworzenie Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów 
Niebezpiecznych 

2006-2008 Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 
110.000 j.w. 

24 Współuczestnictwo w inwestycjach ponadgminnych w zakresie 
gospodarki 

ciągły Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 
50.000 środki własne 

25 Wdrażanie programu edukacyjno-informacyjnego z zakresu 
segregacji odpadów 

ciągły 
Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 50.000 środki własne 

Sumaryczne nakłady   690.000 
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Lp. Nazwa zadania i zakres rzeczowy 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Podmioty 

uczestniczące 

Koszty 
realizacji 

/ PLN/ 

Źródła 
finansowania  

Zadania w zakresie ochrony przed hałasem 

26 

Opracowanie i wdrożenie planu działań modernizacyjnych dla dróg 
gminnych 

ciągły 
Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 100.000 

środki własne, 
Powiatowy i 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony 

Środowiska, środki 
Unii Europejskiej 

27 
Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad BHP na spotkaniach z 
mieszkańcami gminy 

ciągły 
Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 W ramach 
działań 

statutowych 

 

28 
Realizacja ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej 
Sandomierz-Kraków w miejscowościach Pobiednik Wielki, Zofipole, 
Igołomia, Złotniki, Wawrzeńczyce. 

2004-2012 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych i 
Autostrad – 

Oddział Kraków 

Gmina Igołomia- 
Wawrzeńczyce 

 

Brak 
szczegóło-

wych danych 
do ustalenia 

kosztów 

WFOŚ 
budżet państwa 

środki Unii 
Europejskiej 

29 Nawiązanie współpracy z gminami położonymi wzdłuż drogi 
krajowej Sandomierz-Kraków w celu przyspieszenia budowy 
obwodnicy i podkreślenia wagi problemów ochrony środowiska 
związanych z funkcjonowaniem niniejszej drogi  
 

2004-2008 
Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 W ramach 
działań 

statutowych  

Sumaryczne nakłady      100.000 

 

Zadania w zakresie  monitoringu środowiska 
30 

Utworzenie łatwodostępnych i kompleksowych baz danych o stanie 
środowiska 

2004 – 2008 
Gmina Igołomia-
Wawrzeńczyce 

WIOŚ, PIOŚ 
Brak podstaw 
do ustalenia 

kosztów 

 
 
 

 

Zadania w zakresie edukacji ekologicznej 
31 

Konkursy ekologiczne 2 x w roku 
Gmina 

Igołomia-
Wawrzeńczyce 

 
5.000 środki własne 

Sumaryczne nakłady         5.000 
 

 Przedstawione w tabeli sumaryczne nakłady realizacji Programu ochrony środowiska należy traktować jako orientacyjne, z uwagi na fakt iż nie zawierają kosztów 

inwestycji, dla których w chwili sporządzania Programu  brak jest podstaw do ustalenia kosztów. 
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7. MONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, W TYM 

PROGRAMEM  

Monitoring dostarcza informacji w oparciu o które można ocenić, czy stan 

środowiska ulega polepszeniu czy pogorszeniu, a także jest podstawą oceny efektywności 

wdrażania polityki środowiskowej. Rozróżniamy dwa rodzaje monitoringu: 

 monitoring jakości środowiska, 

 monitoring polityki środowiskowej. 

Obydwa rodzaje monitoringu są ze sobą ściśle powiązane. Monitoring jakości środowiska 

jest wykorzystywany w definiowaniu polityki ochrony środowiska. 

W okresie wdrażania niniejszego programu, monitoring także będzie 

wykorzystywany dla uaktualnienia polityki ochrony środowiska. Celem monitoringu jest 

zwiększenie efektywności polityki środowiskowej poprzez zbieranie, analizowanie i 

udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. 

Informacja o stanie środowiska jest niezbędna do ustanawiania priorytetów ochrony 

środowiska, do monitorowania, egzekwowania i przestrzegania przepisów ochrony 

środowiska, do integrowania polityki. Powinna służyć zarówno podejmującym decyzje, jak 

i społeczeństwu, sektorowi prywatnemu, pozarządowym organizacjom ekologicznym i 

wszystkim zainteresowanym grupom.  

7.1 Monitoring stanu środowiska 
 

Monitoring - system kontroli stanu środowiska - jest narzędziem wspomagającym 

prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza on 

informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska. 

7.2 Monitoring polityki ekologicznej 
 

Monitoring polityki ochrony środowiska oznacza, że wdrażanie Programu będzie 

polegało regularnej ocenie. Monitoring ten będzie obejmował: 

 określenie stopnia wykonania działań, 

 określenie stopnia realizacji przyjętych celów, 

 ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem, 

 analizę przyczyn tych rozbieżności. 

Koordynator wdrażania programu będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia Programu. 
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W latach 2004-2005 na bieżąco, będzie monitorowany postęp w zakresie wdrażania 

zdefiniowanych działań, a pod koniec 2005 roku nastąpi ocena rozbieżności między celami 

zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą 

stanowiły wkład dla następnego Programu, w którym zostaną zdefiniowane działania na 

lata 2006-2010, z uszczegółowieniem działań na lata, tj. 2006 i 2007. Ten cykl będzie się 

powtarzał co dwa lata, co zapewni uaktualnienie strategii krótkoterminowej co cztery lata i 

polityki długoterminowej co sześć lat. 

7.3 Zarządzanie programem 
 

Efektywne wdrażanie niniejszego opracowania wymaga dużego zaangażowania 

administracji samorządowej, a także dobrej współpracy między wszystkimi instytucjami  

(organizacjami) włączonymi w zagadnienia ochrony środowiska. Wdrażanie polityki 

długoterminowej oraz strategii krótkoterminowej rozpocznie się w okresie zmian systemu 

prawnego, wynikających z dostosowania polskiego ustawodawstwa do przepisów Unii 

Europejskiej. Zmiany te mogą mieć wpływ na strukturę zarządzania środowiskiem, a co za 

tym idzie na strukturę zarządzania Programem. 

7.4 Harmonogram weryfikacji celów i kierunków działań oraz 
terminów przygotowywania raportów z wykonania programów 

 

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na wójta gminy obowiązek 

sporządzenia co 2 lata raportu z wykonania programu ochrony środowiska i przedłożenia 

go Radzie Gminy.  

„II Polityka ekologiczna państwa” zakłada, że głównym celem średniookresowym 

(do 2010 r.) w sprawie kontroli i monitoringu jest pełna harmonizacja procedur i zakresu 

działań w tej dziedzinie z zaleceniami OECD, wymogami Unii Europejskiej oraz 

zobowiązaniami wobec konwencji międzynarodowych. Realizacja tego celu wymaga w 

latach 2004 – 2006 powołania nowych struktur organizacyjnych i wdrożenia systemów 

obiegu informacji w dziedzinie środowiska, niezbędnych do spełnienia przez Polskę 

warunków uczestnictwa w Unii Europejskiej i realizacji innych zobowiązań 

międzynarodowych, w tym: 

1. wzmocnienia etatowego służb inspekcji ochrony środowiska na szczeblu centralnym  

i regionalnym (2004 r.); 

2. wdrożenia systemu informatycznego PRTR (uwalnianie i transfer zanieczyszczeń - 

2004 r.); 
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3. wdrożenia systemu informatycznego SPIRS (rejestracja obiektów niebezpiecznych 

zgodnie z wymaganiami dyrektywy Seveso II – 2004 r.); 

4. wdrożenia systemu rejestracji substancji niebezpiecznych spełniającego wszystkie 

wymagania ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz ustawy o ochronie 

roślin uprawnych (2004 r.); 

5. wzmocnienia i rozwoju działalności Krajowego Centrum BAT (2004 r.); 

6. utworzenia krajowego punktu kontaktowego do spraw wdrażania programu Unii 

Europejskiej Natura 2000 (2004 r.); 

7. po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Europejskiej Agencji Środowiska – 

rozszerzenia regularnej współpracy z Agencją już na zasadach odnoszących się do jej 

członków (2003 r.). 

Realizacja wymienionych w pkt 1 – 4 zadań, a zwłaszcza wdrożenie systemów 

informatycznych oraz modyfikacja systemu statystyki publicznej, państwowego 

monitoringu środowiska i pozostałych mechanizmów nadzoru i kontroli umożliwi 

dokonywanie co 2 lata oceny realizacji gminnych programów ochrony środowiska oraz 

oceny realizacji programów naprawczych poszczególnych komponentów środowiska.  

 

7.5    Edukacja ekologiczna 

 

W warunkach głębokich przekształceń ustrojowych Polska stanęła przed 

obowiązkiem dokonania zasadniczych zmian w polityce ekologicznej państwa. Przyjętym 

przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2002r. dokumencie Polityka ekologiczna państwa 

w zasadzie uspołeczniania zapisano prawo do udziału społeczeństwa w podejmowaniu 

decyzji ekologicznych. Zasada uspołeczniania będzie realizowana poprzez stworzenie 

instytucjonalnych i prawnych warunków do udziału wszystkich zainteresowanych 

podmiotów wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na sposób i intensywność 

korzystania ze środowiska, w tym również udziału obywateli. Aby udział ten był 

wystarczająco szeroki i przynosił oczekiwane efekty konieczne jest z jednej strony 

stymulowanie samej chęci takiego udziału, natomiast z drugiej - tworzenie sprzyjających 

warunków dla praktycznej realizacji tej potrzeby oraz dostarczenie wiedzy i umiejętności 

pomocnych w konkretnych działaniach. 

Podstawowe znaczenie dla szerokiego, społecznego udziału w urzeczywistnianiu 

celów ekologicznych ma więc po pierwsze odpowiednia edukacja ekologiczna, a po drugie 

zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku oraz stworzenie 
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instytucjonalnego zabezpieczenia dla wyrażania przez społeczeństwo swoich opinii i 

wpływania na podejmowane, istotne dla środowiska decyzje. 

Edukacja jest psychologiczno-pedagogicznym procesem oddziaływania na 

człowieka, na który składa się nauczanie i wychowanie. Celem edukacji jest kształtowanie 

świadomości. Edukacja ekologiczna jest więc procesem kształtowania świadomości 

ekologicznej. 

Poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa zależy od ilości i jakości 

informacji, która do niego dociera oraz od form i sposobów edukacji. Edukacja która trafia 

do społeczeństwa powinna być ścisła, bezstronna i kompletna. Jasność i klarowność treści 

powinna być wynikiem jednoznaczności sformułowań. Pomimo niezbędnych uproszczeń 

(w zależności od stopnia przygotowania odbiorcy) musi być zachowany pewien sens i 

poprawność merytoryczna.  

Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona na wszystkich poziomach 

szkolnictwa, począwszy od szkół podstawowych po szkoły wyższe, a także wśród 

społeczności lokalnej gminy. 

W prowadzeniu edukacji można wykorzystać potencjał pozarządowych organizacji 

ekologicznych.   

7.6 Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i wykonaniu 
programu 

 

Obecnie informacja ekologiczna w Polsce dostępna jest dla społeczeństwa poprzez: 

 publikacje Głównego Urzędu Statystycznego, 

 publikacje Ministerstwa Środowiska, 

 publikacje służb państwowych - Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwowy Zakład 

Higieny, Inspekcję Sanitarną, 

 publikacje o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim jednostek naukowo-

badawczych, 

 publikacje opracowane przez organizacje pozarządowe, Polski Klub Ekologiczny, 

Ośrodki i Centra Edukacji Ekologicznej, Fundacje Ekologiczne, 

 prasę popularnonaukową o tematyce ekologicznej, 

 programy telewizyjne i radiowe, 

 targi i giełdy ekologiczne, 

 plakaty, plakaty filmowe, filmy, 
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 festiwale i konkursy ekologiczne, 

 akcje edukacyjne i promocyjne, 

 internet.  

Gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących środowiska jest jednym z zadań 

m.in. Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) - zgodnie z art. 28 ustawy o Inspekcji Ochrony 

Środowiska. Zgodnie z tym założeniem IOŚ do celów swojej działalności włączyła zadania 

edukacji ekologicznej i szerokiego informowania społeczeństwa o faktycznym stanie 

środowiska w Polsce oraz działaniach mających na celu jego ochronę, w tym również z 

realizacji wykonania założeń przyjętych w powyższym opracowaniu.  

Przedstawiciele WIOŚ zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 8a ust.2 ustawy o 

Inspekcji Ochrony Środowiska, przygotowują i przedstawiają radom powiatów i sejmiku 

województwa coroczną informacje o stanie środowiska i podejmowanych działaniach na 

rzecz jego poprawy.  
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8.  PIŚMIENNICTWO I MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO 

OPRACOWANIA PROGRAMU 

 

1. Asenizacja terenów wiejskich; przewodnik metodyczny, przekład z języka 

francuskiego Wyd."PLUM" - Kraków 1994 

2. Dostosowanie polskiego prawa i regulacji ekologicznych do rozwiązań unii 

europejskiej, praca zbiorowa pod redakcją B. Fiedora - Wrocław-Białystok, 1999-2000 

3. Jagielak J., Biernacka M., Grabowski D., Henschke J., Zmiany sytuacji radiologicznej 

środowiska Polski w okresie 10 lat po awarii w Czarnobylu - PIOŚ, Warszawa, 1996 

4. Kodeks dobrej praktyki rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Ministerstwo Środowiska - Warszawa, 2002 

5. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T.: Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa 

zdrowotnego żywności - SiTSpoż Warszawa, 1999 

6. Kondracki J., Geografia regionalna Polski - PWN, Warszawa 1998 

7. Natura 2000 - europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - Warszawa, 1999 

8. Ośrodek współpracy z państwami o transformującej się gospodarce OECD:  

Przeglądy ekologiczne - Polska, Paryż,1995 

9. Planowanie i wdrażanie polityki ochrony środowiska - poradnik, praca zbiorowa, 

Warszawa, 2001 

10. Podstawowe problemy środowiska w Polsce. Raport wskaźnikowy - Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Warszawa, 2001 

11. Poradnik - Metody badania i rozpoznawania wpływu na środowisko gruntowo-wodne 

składowisk odpadów stałych - Ministerstwo Środowiska, Warszawa,2000 

12. Przegląd realizacji przez Polskę konwencji międzynarodowych i porozumień 

wielostronnych i dwustronnych w zakresie ochrony środowiska - materiał dla komisji 

sejmowej - Ministerstwo Środowiska, Warszawa, kwiecień 2002 

13. Przestrzeń ekologiczna dla Polski i Europy - praca zbiorowa, Instytut na Rzecz 

Ekorozwoju, Warszawa, 1997 

14. Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji 

polityki ekologicznej - praca zbiorowa pod redakcją J. Jędrośki, Wrocław, 2001 

15. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001, GUS, Warszawa, 

16. Sektorowy program operacyjny ochrona środowiska i gospodarka wodna - tekst 
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wstępny, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, czerwiec 2002 

17. Stan zdrowotny lasów w Polsce w 2001 r. - Biblioteka Monitoringu Środowiska. 

Warszawa. 2002 

18. Wawrzoniak J., Małachowska J., Wójcik J., Liwińska A., Stan uszkodzenia lasów  

w Polsce w 1995 roku na podstawie badań monitoringowych - PIOŚ, Warszawa, 1996 

19. Wiatr I.: Inżynieria ekologiczna - Warszawa-Lublin, 1995 

20. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na szczeblu lokalnym - poradnik,  

praca zbiorowa pod redakcją G. Wiśniewskiego, Suwałki, 1999 

21. Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym  

i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, lipiec 2002 

22. Zalesianie terenów porolnych - praca zbiorowa pod redakcją A. Gorzelaka:, Warszawa, 

1999 

23. Zanieczyszczenie środowiska hałasem w świetle badań WIOŚ w 1995 roku - praca 

zbiorowa, PIOŚ Warszawa, 1996 

24. Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego - R.J. Kucharski, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Warszawa 1996. 

25. Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami 

zawierającymi azbest - Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001 

26. Źródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce - informator,  

praca zbiorowa, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2001 

27. Dokumenty opracowane przez Spółkę Eko – Efekt, 

28. Aktualne informacje o środowisku dostępne na stronie http://www.krakow.pios.gov.pl/ 

29. Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami województwa 

małopolskiego, 2003, 

30. Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami powiatu krakowskiego, 

2004, 

31. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce 2000, 

32. Strategię rozwoju Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 2000, 

33. Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 

2004, 

34. Koncepcja programowa wodociągu dla obszaru Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 

2003, 

35. Informacje z Urzędu Gminy w Igołomia-Wawrzeńczyce, 2004, 


