Program Ochrony Środowiska Gminy Łapanów

Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Łapanów
na lata 2020-2023 z uwzględnieniem
perspektywy do 2027 r.

Autor opracowania:

Ecovidi Piotr Stańczuk
ul. Łukasiewicza 1
31-429 Kraków
www.ecovidi.pl

Program Ochrony Środowiska Gminy Łapanów

SPIS TREŚCI
1

Podstawa prawna i metodyka opracowania .......................................................................... 4
1.1

2
3

Podstawa prawna Programu .................................................................................... 4

Streszczenie ......................................................................................................................... 4
Spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi ..................................................... 8
3.1
Aspekty prawa polskiego ........................................................................................ 8
3.2
Analiza regionalnych planów istotnych z punktu widzenia POŚ ..................................... 8
3.2.1
Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego .................................. 8
3.2.2
Program Strategiczny Ochrona Środowiska dla Województwa Małopolskiego
w
perspektywie roku 2020 .................................................................................................. 13
3.3
Dokumenty Lokalne .............................................................................................. 14

4

Charakterystyka Gminy Łapanów ........................................................................................ 15
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.4

5

Ocena stanu środowiska ..................................................................................................... 20
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

6

Ochrona klimatu i jakości powietrza ........................................................................ 20
Analiza istniejącego stanu powietrza w gminie ..................................................... 20
Charakterystyka niskiej emisji i problemy uciążliwości zjawiska niskiej emisji .......... 21
Zagrożenia hałasem .............................................................................................. 24
Analiza istniejącego stanu klimatu akustycznego.................................................. 24
Pola elektromagnetyczne ....................................................................................... 28
Gospodarowanie wodami ....................................................................................... 30
Wody podziemne ............................................................................................. 30
Wody powierzchniowe płynące ........................................................................... 31
Gospodarka wodno-ściekowa.................................................................................. 34
Zasoby geologiczne ............................................................................................... 36
Gleby .................................................................................................................. 37
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów ..................................... 39
Zasoby przyrodnicze ............................................................................................. 42
Zagrożenia poważnymi awariami ............................................................................ 46

Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie .......................................... 49
6.1
6.2

7

Dane ogólne......................................................................................................... 15
Dane charakterystyczne ........................................................................................ 16
Demografia ..................................................................................................... 16
Zasoby mieszkaniowe ....................................................................................... 16
Gospodarka i rolnictwo ..................................................................................... 17
Klimat ............................................................................................................ 17
Infrastruktura komunikacyjna ................................................................................ 18
Infrastruktura energetyczna ................................................................................... 19

Cele i kierunki działań przyjęte do realizacji ............................................................. 49
Działania poprawiające stan środowiska wraz z harmonogramem ............................... 51

System realizacji programu ochrony środowiska ................................................................. 60
7.1
Zarządzanie programem ........................................................................................ 60
7.2
Współpraca z interesariuszami................................................................................ 60
7.3
Wdrażanie programu ............................................................................................. 61
7.3.1
Finansowanie .................................................................................................. 61
7.3.2
Monitoring Programu ........................................................................................ 62
7.4
Harmonogram wdrażania Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łapanów na lata 20202023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 .................................................................... 63

2

Program Ochrony Środowiska Gminy Łapanów

8

Załączniki ........................................................................................................................... 65

SPIS TABEL
Tabela 1. Analiza SWOT - Ochrona klimatu i jakości powietrza. ........................................................................... 23
Tabela 2. Dopuszczalne dobowe poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł
hałasu z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych
oraz linie elektroenergetyczne. ............................................................................................................... 24
Tabela 3. Analiza SWOT – zagrożenie hałasem .................................................................................................... 27
Tabela 4. Analiza SWOT – Pola elektromagnetyczne. ........................................................................................... 29
Tabela 5. Jednolite Części Wód – Gmina Łapanów ............................................................................................... 32
Tabela 6. Analiza SWOT – Gospodarowanie wodami ........................................................................................... 33
Tabela 7. Analiza SWOT – Gospodarka wodno-ściekowa ..................................................................................... 35
Tabela 8. Analiza SWOT – Zasoby geologiczne ..................................................................................................... 36
Tabela 9. Analiza SWOT – Ochrona gleb ............................................................................................................... 39
Tabela 11. Analiza SWOT – Gospodarka odpadami .............................................................................................. 41
Tabela 12. Analiza SWOT – zasoby przyrodnicze. ................................................................................................. 46
Tabela 12. Analiza SWOT - Zagrożenia poważnymi awariami .............................................................................. 48
Tabela 13. Obszary i kierunki interwencji .............................................................................................................. 49
Tabela 14. Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem ................................................. 52
Tabela 15. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem ..................................... 58
Tabela 16. Wskaźniki monitorowania POŚ ............................................................................................................ 63
Tabela 17. Wskaźniki - najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem. ....................................... 64

SPIS RYSUNKÓW
Rysunek 1. Gmina Łapanów .................................................................................................................................. 15
Rysunek 2. Zasięg obszarów przekroczeń poziomu docelowego stężenia benzo(a)pirenu w województwie
małopolskim w 2019 roku ....................................................................................................................... 21
Rysunek 3. Jednolite części wód podziemnych na obszarze Gminy Łapanów ....................................................... 31
Rysunek 4. Jednolite Części Wód – Gmina Łapanów ............................................................................................. 32
Rysunek 5. Mapa osuwisk w Gminie Łapanów...................................................................................................... 38

3

Program Ochrony Środowiska Gminy Łapanów

1 Podstawa prawna i metodyka opracowania
1.1 Podstawa prawna Programu
Krajowa polityka ochrony środowiska jest obecnie prowadzona na podstawie strategii rozwoju,
programów i dokumentów programowych oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony środowiska. POŚ sporządza odpowiednio organ wykonawczy gminy, a uchwala
Rada Gminy. Projekt Gminnego POŚ jest opiniowany przez zarząd powiatu.
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu
terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów
strategicznych i programowych. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu
zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska
i przyrody na szczeblu danej JST.

2 Streszczenie
Gmina Łapanów leży w środkowej części małopolski, w powiecie bocheńskim, w dolinie rzeki
Stradomki, na terenie Pogórza Karpackiego, charakteryzującego się bardzo urozmaiconym
krajobrazem. Od 1 stycznia 1999 r. wchodzi w struktury administracyjne województwa małopolskiego
oraz powiatu bocheńskiego. Gmina położona jest w odległości ok. 24 km od Bochni, a także 38 km od
Krakowa.
Gmina Łapanów graniczy:


od północy z gminą Gdów i gminą Bochnia,



od zachodu z gminą Raciechowice,



od wschodu z gminą Trzciana,



od południa z gminą Limanowa oraz gminą Jodłownik.

Malownicze położenie gminy stanowi dużą atrakcję dla turystów. Krajobraz stanowią liczne jary,
parowy, duża sieć rzek i potoków oraz bliskość Beskidu Makowskiego i Wyspowego jak również duża
lesistość gminy, szczególnie we wsiach: Chrostowa, Sobolów, Cichawka, Tarnawa.
Gmina Łapanów zajmuje obszar 7170 ha, a w jej skład wchodzi 17 sołectw: Boczów, Brzezowa,
Chrostowa, Cichawka, Grabie, Kamyk, Kępanów, Kobylec, Lubomierz, Łapanów, Sobolów, Tarnawa,
Ubrzeż, Wieruszce, Wola Wieruszycka, Wolica, Zbydniów.
Powierzchnia gminy stanowi 0,5% obszaru województwa małopolskiego oraz 11,1 % obszaru powiatu
bocheńskiego. Gmina Łapanów jest czwartą co do wielkości gminą wiejską w powiecie bocheńskim.
Stan środowiska w Gminie Łapanów
Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2019 roku wykonana wg zasad określonych
w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE,
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, który zalicza Gminę Łapanów do
obszarów przekroczeń stężeń zanieczyszczeń pyłu B(a)P/rok. Gmina Łapanów znajduje się w strefie
podlegającej ocenie jakości powietrza – strefa małopolska.
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Na terenie Gminy Łapanów znajduje się obszar Natura 2000 - Tarnawka. Specjalny obszar ochrony,
Kod obszaru: PLH120089, powierzchnia: 124,0 ha. Obszar obejmuje:


potok Tarnawka na odcinku od km 8+975 do km 0+000, czyli odcinek od mostu drogowego
poniżej ujścia Rybskiego Potoku w miejscowości Szyk do ujścia Tarnawki do rzeki Stradomka
w miejscowości Boczów,



potok Przeginia - prawy dopływ Tarnawki -na odcinku od km 3+000 do km 0+000, na odcinku
od miejscowości Rdzawa do ujścia do Tarnawki wraz z lewobrzeżnymi dopływami tego potoku,



potok Dopływ spod Dąbrowicy - lewy dopływ Tarnawki - na odcinku od km 4+462 do km 0+000,
na odcinku od źródła potoku w miejscowości Dąbrowica do ujścia Dopływu do Tarnawki.

Obszar obejmuje fragmenty podgórskich dolin rzecznych w zlewni potoku Tarnawka (dopływ rzeki
Stradomka, uchodzącej do Raby) i jej dopływów: dolną część doliny potoku Tarnawka na odcinku od
mostu drogowego poniżej ujścia Rybskiego Potoku w miejscowości Szyk do ujścia do rzeki Stradomka
w miejscowości Boczów, dolną część doliny potoku Przeginia na odcinku od miejscowości Rdzawa do
ujścia do Tarnawki, dolinę potoku Dopływ spod Dąbrowicy na odcinku od miejscowości Dąbrowica do
miejscowości Wola Grabska.
Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego położony jest na terenie Gminy
Łapanów oraz części gmin: Trzciana, Żegocina, Bochnia i miasta Bochnia.
OChKZPW obejmuje głównie tereny wiejskie o zabudowie rozproszonej pomiędzy fragmentami rolno
– leśnymi. Lasy stanowią tu duży udział, ale są pofragmentowane tworząc przepiękne mozaiki wzdłuż
cieków wodnych oraz na zboczach i wierzchołkach wzniesień. Największy udział gatunkowy
w drzewostanie stanowią buki, dęby, sosny i jodły. W runie zaś sporo jest żywokostów sercowatych,
żywców gruczołowatych, wilczomleczy migdałolistnych, szałwi lepkich oraz żywokostów bulwiastych.
Można tu też spotkać całą mnogość różnych grzybów, także tych jadalnych.
Główną rzeką odwadniającą obszar gminy jest Stradomka uchodząca do Raby w jej 40,8 km biegu.
Stradomka posiada cechy potoku górskiego o spadku około 12 ‰. W Boczowie do Stradomki uchodzi
potok Tarnawa z Przeginią (Pluskawką), natomiast w Wieruszycach potok również nazywany
Stradomką lub Potokiem Saneckim. Źródło Stradomki znajduje się na wysokości 800 m. n. p. m.
w masywie Snieżnicy. Całkowita powierzchnia zlewni rzeki przy ujściu do Raby wynosi 361,8 km2. Wody
Stradomki stanowią źródło wody dla celów socjalnych wsi. Średni poziom wody w okresie pięcioletnim
wynosił 223 cm, przy czym najwyższy poziom wody do roku 1964 wynosił 700 cm, natomiast najniższy
- 189 cm. Ogólnie średnie stany wody Stradomki są wyrównane, natomiast występujące powodzie są
bardzo groźne obejmujące swym zasięgiem znaczne powierzchnie doliny. Najważniejszymi ciekami
wodnymi Stradomka (44 km), Tarnawka (20 km), Polanka (17 km), Przeginia (12 km).
Sieć wodociągowa
Prawie cały obszar gminy jest zaopatrywany w bieżącą wodę z sieci wodociągowej – blisko 90%
nasycenia. Ogólna długość sieci wodociągowej Gminy Łapanów wynosi 148,6 km. Liczba budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania przyłączonych do sieci wodociągowej wynosi 1 967.
Mieszkańcy gminy nie objęci siecią wodociągową zaopatrują się w wodę w systemie indywidualnym.
Woda czerpana jest w większości ze studni kopanych bądź wierconych. Charakterystyka
poszczególnych wodociągów gminnych przedstawia się następująco:
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1. Chrostowa – Stradomka – na wodociągu zlokalizowana jest zbiornik wyrównawczy
o pojemności 300 m3 (z pompami) w Chrostowej i drugi o tej samej pojemności z hydroforem
w Kobylcu. Na trasie wodociągu znajduje się stacja uzdatniania wody.
2. Grupowy wodociąg 200 mm „Sobolów”:
a. grupowy wodociąg 110 mm (odgałęzienie od 200 m) zasila poprzez pompownie
zbiorniki o pojemności 100 m3 (z pompownią) w rejonie Sikornicy oraz zbiornik
o pojemności 50 m3 w Sobolewie w rejonie Zoni.
b. Grupowy wodociąg 200/160 mm „Sobolów” zasila zbiorniki od wsi Ubrzeż.
Pierwszy zbiornik o pojemności 150 m3 „Wapnisko” (z pompownią) w rejonie Wapniska, drugi
o pojemności 150 m3 „Zbydniów” (zbiornik stalowy terenowy) w rejonie szkoły. Na trasie sieci
wodociągowej istnieją pompownie i komory redukcyjne ciśnienia wody. Sieć jest w ciągłej rozbudowie.
Wodę do sieci dostarcza wodociąg komunalny zasilany jest z ujęcia drenażowego z rzeki Stradomka
w miejscowości Chrostowa-Dąbrowica. Ogółem z sieci wodociągowej korzysta 67,6% mieszkańców
gminy.
Odprowadzenie ścieków
Oczyszczalnia ścieków w Kobylcu i Chrostowej oczyściła ścieki w ilości 100 898 m3. Jest to sumaryczna
ilość ścieków dopływających kolektorami sanitarnymi oraz dowożonych do oczyszczalni. Stan
techniczny obu oczyszczalni ścieków jest zły. Według dokonanych przeglądów urządzeń i technologii
oczyszczania ścieków oba obiekty wymagają kapitalnego remontu lub ewentualnej wymiany. Koszty
w oczyszczaniu ścieków generują stare, energochłonne, częściowo niesprawne urządzenia. Koszt
energii elektrycznej to 126 478,66 zł, a wywóz osadu i skratek pochłonął 221 937,00 zł. Dla
usprawnienia transportu ścieków dowożonych zakupiono beczkowóz asenizacyjny za kwotę 37 984,96
zł. Dla zmniejszenia kosztów oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Kobylcu zmieniono
system pracy poprzez likwidację zmiany nocnej i montaż monitoringu.
Cele i kierunki interwencji
Cele i kierunki interwencji oraz zadania Programu Ochrony Środowiska wynikają ze zdefiniowanych
zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji. Podejmowane działania przyczynią
się do osiągnięcia celów powiatowych.
Obszar interwencji
Ochrona klimatu i jakości powietrza
Zagrożenie hałasem
Pola elektromagnetyczne

Cele / kierunki interwencji
Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz
wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Planowanie przestrzenne kształtujące właściwy klimat akustyczny oraz
stosowanie zabezpieczeń akustycznych dla terenów mieszkalnych.
Minimalizacja oddziaływania promieniowania niejonizującego.

Gospodarowanie wodami

Gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i
deficytem wody. Minimalizacja ryzyka powodziowego.
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.

Gospodarka wodno-ściekowa

Wyposażenie terenu gminy w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną,
modernizacja oczyszczalni.
Racjonalna gospodarka zasobami kopalin ze złóż.

Zasoby geologiczne
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Gleby

Gospodarka odpadami i
zapobieganie powstawaniu
odpadów
Zasoby przyrodnicze

Zagrożenie poważnymi awariami

Zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi,
zapobieganie degradacji gleb, powierzchni ziemi oraz właściwe
gospodarowanie gruntami.
Racjonalna gospodarka odpadami wytworzonymi w gminie zgodnie
z hierarchią postępowania z odpadami.
Ochrona różnorodności biologicznej, zapobieganie degradacji
ekosystemów w szczególności objętych przestrzenną formą ochrony,
zrównoważona gospodarka leśna, tworzenie zielonej infrastruktury.
Zmniejszenie zagrożenia dla mieszkańców i środowiska z powodu
transportu materiałów niebezpiecznych oraz gazociągów.

Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:
 określenia stopnia wykonania zadań/działań,
 określenia stopnia realizacji przyjętych celów,
 oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,
 analizy przyczyn tych rozbieżności.
Wójt (poprzez jednostkę koordynującą Program) będzie oceniał, co dwa lata stopień wdrożenia
Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania zadań
zdefiniowanych w Programie. Stały monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań
oraz wprowadzanie w razie wystąpienia takiej konieczności odpowiednich korekt. Podstawą
właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na
wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko.
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3 Spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi
3.1 Aspekty prawa polskiego
Podstawowe polskie akty prawne związane z ochroną środowiska to:
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
z późn. zm.),
Ustawy o charakterze ogólnym i uzupełniającym:
 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020
r. poz. 293, 471. 782, 1086 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696,
1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782, 1086 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264, 284
z późn. zm.),
 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875,
1086 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami,
 ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 z późn. zm.).

3.2 Analiza regionalnych planów istotnych z punktu widzenia POŚ
3.2.1 Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
Uchwała nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
Podstawowym celem Programu ochrony powietrza dla stref województwa małopolskiego jest
poprawa jakości powietrza i dotrzymanie obowiązujących standardów, aby ograniczyć niekorzystny
wpływ zanieczyszczeń na zdrowie i jakość życia mieszkańców. W dokumencie zaplanowane działania
mają na celu uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń
ze źródeł, które w największy sposób oddziałują na wielkość stężeń substancji w powietrzu.
DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE
DZIAŁANIE 1. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Kod działania: PL12_ONE - Głównym celem działania jest pełne wdrożenie wymagań uchwał
antysmogowych dla Małopolski i dla Krakowa, a także poprawa efektywności energetycznej budynków
i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Zadania wszystkich instytucji publicznych, w tym m.in.:
Przy finansowaniu ze środków publicznych instalacji grzewczych na paliwa stałe o mocy do 1 MW,
instytucje publiczne zobowiązane są zapewnić:
 finansowanie od 1 stycznia 2021 r. wyłącznie dla instalacji zasilanych biomasą (z wyłączeniem
projektów w trakcie realizacji),
 finansowanie od 1 stycznia 2023 r. wyłącznie dla instalacji zasilanych biomasą o emisji cząstek
stałych do 20 mg/m³ (przy 10% O2).
8
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Gmina, powiat i województwo zobowiązane są zapewnić, że od 1 stycznia 2023 r. co najmniej 50%,
a od 1 stycznia 2025 r. 100% energii elektrycznej zużywanej w ciągu roku przez będące jej własnością
budynki użyteczności publicznej będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych.
Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz rad gmin, m.in.:
 Utworzenie do 1 stycznia 2021 r. i utrzymanie punktu obsługi Programu Czyste Powietrze
w oparciu o porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie.
 Zatrudnienie do 30 września 2021 r. i utrzymanie stanowiska Ekodoradcy.
 Prowadzenie w gminach objętych uchwałą antysmogową dla Małopolski, akcji informacyjnej
o wymaganiach uchwały antysmogowej i dostępnych formach dofinansowania do wymiany
kotłów. Od 2021 r. gmina zobowiązana jest dotrzeć z informacją co najmniej raz na pół roku
do każdego punktu adresowego, pod którym eksploatowana jest instalacja na paliwa stałe.
 Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła i instalacji odnawialnych źródeł energii
w budynkach mieszkalnych, budynkach niemieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej
na terenie gminy: co najmniej 70% budynków do końca 2021 r., co najmniej 90% budynków do
30 czerwca 2022 r. Dane powinny być wprowadzone do elektronicznej Bazy inwentaryzacji
ogrzewania budynków w Małopolsce.
 Prowadzenie przez straż gminną lub międzygminną, upoważnionych pracowników gminy lub
we współpracy z policją kontroli interwencyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony
powietrza: Kontrole interwencyjne (reakcje na zgłoszenia naruszeń) powinny być wykonywane
w ciągu 12-u godzin od zgłoszenia.
 Prowadzenie przez straż gminną lub międzygminną, upoważnionych pracowników gminy lub
we współpracy z policją kontroli planowych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony
powietrza: Kontrole planowe w 2020 r. powinny objąć: 20 budynków w gminach o liczbie
mieszkańców do 10 tys., 40 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 10 tys. a 20
tys., 80 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 20 tys. a 50 tys., 200 budynków
w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. Kontrole planowe w 2021 i 2022 r. powinny
corocznie objąć: 60 budynków w gminach o liczbie mieszkańców do 10 tys., 100 budynków
w gminach o liczbie mieszkańców między 10 tys. a 20 tys., 200 budynków w gminach o liczbie
mieszkańców między 20 tys. a 50 tys., 500 budynków w gminach o liczbie mieszkańców
powyżej 50 tys.
 Przygotowanie do 30 czerwca 2022 r. analizy problemu ubóstwa energetycznego w gminie,
zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Urząd Marszałkowski: Przygotowanie bazy
danych o osobach, które spełniają wymagania programu Stop Smog.
 Wsparcie mieszkańców gminy dotkniętych ubóstwem energetycznym: Rekomendowane jest
uruchomienie programu osłonowego w postaci dopłat do wyższych kosztów ogrzewania.
Rekomendowana jest realizacja przez gminę programu Stop Smog poprzez dofinansowanie
wymiany kotłów i termomodernizacji.
 Gminy objęte uchwałą antysmogową dla Małopolski poprzez swoje działania powinny
doprowadzić do sytuacji, w której liczba zainstalowanych urządzeń grzewczych, które nie
spełniają wymagań uchwały antysmogowej: od 1 stycznia 2023 r. nie przekroczy 15%
wszystkich zainstalowanych urządzeń grzewczych na terenie gminy, od 1 stycznia 2027 r. nie
przekroczy 3% wszystkich zainstalowanych urządzeń grzewczych. Zapis ten nie zwalnia
podmiotów objętych uchwałą antysmogową z przestrzegania zapisów ww. uchwały, tj.
pełnego dostosowania do jej wymagań w wyznaczonych terminach. Nie zwalnia on również
organów kontrolnych z obowiązku egzekwowania wymagań uchwały antysmogowej.
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DZIAŁANIE 2. OGRANICZENIE EMISJI Z SEKTORA TRANSPORTU
Kod działania: PL12_OET - Głównym celem działania jest ograniczenie liczby pojazdów o wysokiej emisji
zanieczyszczeń oraz wyeliminowanie z ruchu pojazdów niespełniających przepisów w zakresie emisji.
Dla Krakowa szczególnie istotne jest ograniczenie ruchu pojazdów w centrum miasta z wykorzystaniem
stref ograniczonego ruchu.
Działania, które powinny być uwzględniane w strategiach i planach na poziomie gmin, powiatów
i województwa, m.in.:
 rozbudowa transportu zbiorowego, w szczególności połączeń między gminami miejskimi
i zlokalizowanymi wokół gminami ościennymi,
 tworzenie regularnych połączeń autobusowych przede wszystkim w miejscach, gdzie nie
istnieje (bądź nie jest ona regularna) komunikacja autobusowa,
 rozwój połączeń w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz połączeń poprzecznych do linii
kolejowych SKA – linii autobusowych zapewniających połączenie ze stacjami kolejowymi SKA,
 utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych i innych ciągów komunikacyjnych
utwardzonych w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez regularne mycie,
remonty i poprawę stanu ich nawierzchni,
 rozwój komunikacji rowerowej (z uwzględnieniem rowerów towarowych) poprzez ciągłą
modernizację i rozbudowę infrastruktury rowerowej,
 tworzenie zielonych stref przyjaznych dla pieszych,
 wdrażanie i rozwój systemów rowerów miejskich z uwzględnieniem rowerów towarowych
i rowerów specjalnych dla osób z niepełnosprawnością zarówno na wynajem
krótkoterminowy, jak i długoterminowy w oparciu o system opłat abonamentowych;
zapewnienie niezbędnej infrastruktury do ich funkcjonowania,
 nadawanie w przestrzeni publicznej priorytetu potrzebom pieszych,
 tworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z odpowiednią infrastrukturą,
 zapewnienie przyjaznej i przystępnej cenowo dla mieszkańców komunikacji publicznej jako
alternatywy dla wprowadzanych ograniczeń dla pojazdów indywidualnych.
DZIAŁANIE 3. OGRANICZENIE EMISJI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Kod działania: PL12_OEP - Celem działania jest ograniczenie negatywnego wpływu funkcjonowania
przemysłu
i działalności gospodarczej na środowisko, w tym na jakość powietrza. Działanie ma również na celu
zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie oddziaływania podmiotów gospodarczych na jakość
powietrza.
Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz rad gmin: Prowadzenie akcji informacyjnej
o wymaganiach uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz dostępnych formach dofinansowania do
wymiany kotłów z dotarciem przynajmniej raz w roku do każdego podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą na terenie gminy, który eksploatuje instalację spalania paliw stałych.
Termin sprawozdania - do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.
Ponadto, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie zobowiązani są do sporządzania sprawozdań
z realizacji działań naprawczych wskazanych w Programie w danym roku za rok poprzedni i ich
przekazywania w terminie do 31 stycznia każdego roku. Zakres informacji określony jest w ramach
gotowego arkusza sprawozdawczego, który należy przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej na
adres powietrze@umwm.malopolska.pl jako wypełniony arkusz. Dodatkowo do 31 lipca każdego
roku, gminy powinny przekazywać dane o postępach wymiany urządzeń grzewczych na paliwa stałe
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oraz postępach inwentaryzacji źródeł ogrzewania według stanu na 30 czerwca. Wojewoda Małopolski
przy pomocy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na mocy art. 96a ustawy
Prawo ochrony środowiska sprawuje nadzór w zakresie wykonywania zadań długookresowych
i krótkoterminowych określonych w niniejszym Programie przez wójtów, burmistrzów lub
prezydentów miast. W przypadku niedotrzymania terminów realizacji wyznaczonych zadań, organ za
to odpowiedzialny podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 tys. zł do 500 tys. zł.

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MAŁOPOLSKI - UCHWAŁA NR XXXII/452/17 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z DNIA 23 STYCZNIA 2017 R. W SPRAWIE WPROWADZENIA NA
OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO OGRANICZEŃ I ZAKAZÓW W ZAKRESIE
EKSPLOATACJI INSTALACJI, W KTÓRYCH NASTĘPUJE SPALANIE PALIW.
Uchwała ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń:
Od 1 lipca 2017 roku nie jest możliwa w Małopolsce instalacja kotła na węgiel lub drewno lub kominka
na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie
ekoprojektu, tj.:
o sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy
cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75 %;
o sezonowa
efektywność
energetyczna
ogrzewania
pomieszczeń
dla
kotłów
o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77 %;
o emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać
40 mg/ml w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/ml w
przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
o emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie
mogą przekraczać 20 mg/ml w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz
30 mg/ml w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
o emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać
500 mg/ml w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/ml w
przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
o emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego
ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 200 mg/ml w przypadku kotłów na biomasę
oraz 350 mg/m l w przypadku kotłów na paliwa kopalne;
o W przypadku kotła na paliwo stałe wymogi te muszą zostać spełnione dla paliwa zalecanego i
dowolnego innego odpowiedniego paliwa.
Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka
albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie
spełniające wymagania ekoprojektu.
Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co
najmniej 80%, od 2023 roku muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące
emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.
Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – gazu, oleju, ogrzewania
elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń.
Wyznaczono długie okresy przejściowe:
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o
o
o

Do końca 2022 r. – wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm
emisyjnych.
Do końca 2026 r. – wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa
3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012).
Istniejące kotły klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) mogą być eksploatowane
bezterminowo.

Wymagania dot. jakości paliw od 1 lipca 2017 r.:
o zakaz stosowania mułów i flotów węglowych.
o zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (suszenie przynajmniej 2 sezony).
Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń jest prowadzona przez uprawnione służby:
o straż miejską i gminną,
o upoważnionych pracowników urzędu gminy,
o Policję,
o Inspekcję Ochrony Środowiska.
Kary - użytkownik instalacji, który nie przestrzega przepisów uchwały antysmogowej, może zostać
ukarany mandatem do 500 zł. Może zostać również skierowany wniosek do sądu o ukaranie karą
grzywny do 5 tys. zł. Kara może zostać nałożona ponownie przy każdym przypadku eksploatacji
instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową. Przypadki naruszenia wymagań uchwały antysmogowej
możesz zgłosić poprzez formularz Ekointerwencji, tj. https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja/
Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”
Z programu LIFE finansowane są innowacyjne projekty w zakresie ochrony środowiska w Europie,
a projekty zintegrowane są nowym sztandarowym instrumentem wspierania realizacji strategii
poprawy jakości środowiska na dużym obszarze.
Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 69 partnerów, a jego
celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały
zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Wartość
projektu to około 17 mln euro (70 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. Projekt
będzie realizowany w okresie od października 2015 r. do końca 2023 r.
Główne działania projektu:
 sieć Eko-doradców w gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać wdrażanie Programu
ochrony powietrza, będą pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję
zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania,
 doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów
ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu
poprzez działania służące oszczędności kosztów energii,
 Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla
wszystkich samorządów lokalnych, aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych działań,
 wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie
likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym uruchomienie punktów
informacyjnych, w których udzielana będzie pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem się
o dofinansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię,
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narzędzie do modelowania w wysokiej rozdzielczości rozkładu zanieczyszczeń w Krakowie,
międzyregionalna baza źródeł emisji dla Małopolski, Śląska, Czech i Słowacji wraz
z modelowaniem jakości powietrza.

Obecnie planowany jest Projekt LIFE EkoMałopolska. Zarząd Województwa Małopolskiego wystąpił
do Komisji Europejskiej z wnioskiem na realizację projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie
Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” wspólnie z 25 partnerami. Są to Ministerstwo
Rozwoju, województwo śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Europejskie Centrum Czystego
Powietrza, Kraków, Tarnów i Nowy Sącz oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski,
dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski,
oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki. Partnerami zagranicznymi projektu
będą Instytut ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu oraz Brandenburski Uniwersytet
Techniczny w Cottbus.
W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, realizacja projektu zintegrowanego LIFE
EKOMAŁOPOLSKA rozpocznie się w styczniu 2021 roku, a zakończy w grudniu 2030. Program będzie
służył promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej oraz
realizacji unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.
3.2.2

Program Strategiczny Ochrona Środowiska dla Województwa Małopolskiego
w perspektywie roku 2020
W programie wyróżniono obszary priorytetowe i zaplanowano dla nich konkretne działania, w tym
także dotyczące efektywności energetycznej (zachowano oryginalną kolejność):
Priorytet 1. Poprawa jakości powietrza, ochrona przed hałasem oraz zapewnienie informacji
o źródłach pól elektromagnetycznych
Działanie 1.1 Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza
pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań.
Priorytet 5. Regionalna polityka energetyczna
Działanie 5.1 Stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu zwiększenie udziału
energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa.
Działanie 5.2 Wsparcie działań mających na celu oszczędne i efektywne wykorzystanie
energii.
Priorytet 8. Edukacja ekologiczna, kształtowanie i promocja postaw w zakresie ochrony środowiska
i bezpieczeństwa publicznego oraz usprawnienie mechanizmów administracyjno-prawnych
i ekonomicznych
Działanie 8.1 Edukacja oraz kształtowanie postaw prośrodowiskowych.
Działanie 8.4 Poprawa działania mechanizmów ekonomicznych oraz zwiększenie aktywności
rynku do działań na rzecz środowiska.
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3.3 Dokumenty Lokalne
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU BOCHEŃSKIEGO
W programie zawarto cele i zadania dla całego powiatu. Te dotyczące efektywności energetycznej
przedstawiono poniżej (zachowano oryginalną kolejność).
Cel nadrzędny 4.: Utrzymanie dobrej jakości powietrza na obszarze powiatu
Cele szczegółowe i zadania:
1. Ograniczenie niskiej emisji z gospodarki komunalnej.
2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez zakłady energetyczne i zakłady
produkcyjne.
Cel nadrzędny 7.1.: Zmniejszenie energochłonności gospodarki
Cele szczegółowe i zadania:
1. Racjonalizacja wykorzystania energii w powiecie.
2. Zmniejszenie energochłonności procesów wytwórczych, świadczenia usług oraz konsumpcji.
3. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
Cel nadrzędny 7.2.: Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowoenergetycznym Powiatu.
Cele szczegółowe i zadania:
1. Wprowadzenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do gminnych programów ochrony
środowiska, a takie do powiatowego i gminnych planów energetycznych oraz do planów
zagospodarowania przestrzennego.
2. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym powiatu
o 50% w stosunku do 2000 r.
3. Wspieranie przedsięwzięć dotyczących korzystania z ekologicznych źródeł energii
w gospodarstwach indywidualnych.
STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŁAPANÓW NA LATA 2014 – 2020
II obszar tematyczny: Nowoczesne rolnictwo i ekologia w gminie Łapanów.
Cel operacyjny 3: Zwiększenie znaczenia odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy
Działanie: Realizacja projektów, polegających na termomodernizacji obiektów prywatnych
i publicznych, wprowadzeni odnawialnych źródeł energii (baterie słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne)
do zasilania obiektów publicznych, małych zakładów gospodarczych i budynków mieszkalnych
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4 Charakterystyka Gminy Łapanów 1
4.1 Dane ogólne
Gmina Łapanów leży w środkowej części małopolski, w powiecie bocheńskim, w dolinie rzeki
Stradomki, na terenie Pogórza Karpackiego, charakteryzującego się bardzo urozmaiconym
krajobrazem. Od 1 stycznia 1999 r. wchodzi w struktury administracyjne województwa małopolskiego
oraz powiatu bocheńskiego. Gmina położona jest w odległości ok. 24 km od Bochni, a także 38 km od
Krakowa.
Rysunek 1. Gmina Łapanów

Źródło: Google Maps

Gmina Łapanów graniczy:
- od północy z gminą Gdów i gminą Bochnia,
- od zachodu z gminą Raciechowice,
- od wschodu z gminą Trzciana,
- od południa z gminą Limanowa oraz gminą Jodłownik.
Malownicze położenie gminy Łapanów stanowi dużą atrakcję dla turystów. Krajobraz gminy stanowią
liczne jary, parowy, duża sieć rzek i potoków oraz bliskość Beskidu Makowskiego i Wyspowego jak
również duża lesistość gminy, szczególnie we wsiach: Chrostowa, Sobolów, Cichawka, Tarnawa.

1Na

podstawie dokumentów strategicznych i opracowań Gminy Łapanów
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Gmina Łapanów zajmuje obszar 7 170 ha, a w jej skład wchodzi 17 sołectw: Boczów, Brzezowa,
Chrostowa, Cichawka, Grabie, Kamyk, Kępanów, Kobylec, Lubomierz, Łapanów, Sobolów, Tarnawa,
Ubrzeż, Wieruszce, Wola Wieruszycka, Wolica, Zbydniów.
Powierzchnia gminy stanowi 0,5% obszaru województwa małopolskiego oraz 11,1 % obszaru powiatu
bocheńskiego. Gmina Łapanów jest czwartą co do wielkości gminą wiejską w powiecie bocheńskim.
Gmina posiada spójną wewnętrzną strukturę przestrzenną.

4.2 Dane charakterystyczne
4.2.1 Demografia
Według danych GUS na koniec grudnia 2019 r. liczba mieszkańców Gminy Łapanów wynosiła 8 197
osób, w tym 49,4 % stanowiły kobiety (współczynnik feminizacji był równy 98). Gęstość zaludnienia
wynosiła 114 osób/km2, a wskaźnik przyrostu naturalnego był dodatni i wyniósł 32. Na podstawie
danych można wywnioskować, że w kolejnych latach liczba mieszkańców będzie rosła.
Zmianę liczby mieszkańców od 1995 r. przedstawiono graficznie poniżej.
Wykres 1. Liczba ludności w Gminie Łapanów na przestrzeni lat 1995-2019.
8 400
8 200
8 000
7 800
7 600
7 400
7 200
7 000
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Źródło: GUS 2019 r.

4.2.2 Zasoby mieszkaniowe
Zgodnie z danymi GUS, na terenie Gminy Łapanów w 2018 roku było 2 491 mieszkań, tzn. budynków
jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, o łącznej powierzchni
przekraczającej 232 tys. m2. Oznacza to, że przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła
93,5 m2, a powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca 28,6 m2. Należy zauważyć, że
w Łapanowie, podobnie jak w całym kraju obserwuje się tendencję rosnącą, zarówno w liczbie
mieszkań jak i powierzchni użytkowej. Od 2010 r. do 2018 r. liczba mieszkań zwiększyła się o 317 szt.,
a powierzchnia w tym okresie o prawie 39 tys. m2.
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4.2.3 Gospodarka i rolnictwo
Na terenie Gminy Łapanów zarejestrowanych w rejestrze REGON jest 687 podmiotów gospodarczych
(wg danych GUS na dzień 31.12.2019 r.). Do największych grup branżowych (wg podziału PKD) na
terenie gminy należą przedsiębiorstwa z grupy: sekcja F – budownictwo (211), sekcja G – handel
hurtowy i detaliczny (110), sekcja C - przetwórstwo przemysłowe (51). Największą część stanowią firmy
mikro - 655 podmiotów, pozostałą część: firmy małe - 29 podmiotów, średnie - 3 podmioty. Osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowią ok. 82 % wszystkich podmiotów.
Jedną z form użytkowania terenu gminy jest użytkowanie rolnicze. Powierzchnia użytków rolnych
wynosi 4 699 ha, w tym grunty orne – 3 116 ha, sady i użytki zielone – 1 281 ha. Powierzchnia lasów
i zadrzewień – 2 111 ha. Na terenie gminy wyodrębnionych jest 1 406 gospodarstw rolnych, średnia
wielkość gospodarstwa waha się w granicach 3,5 ha do 5 ha, są to gospodarstwa wielokierunkowe,
z przewagą produkcji roślinnej. Wśród gospodarstw, kilkanaście prowadzi hodowlę krów mlecznych
z obsadą powyżej 20 sztuk. Obecna tendencja zmierza do likwidacji użytków rolnych usytuowanych
zwłaszcza na stokach, terenach zabagnionych, trudnodostępnych. Można zauważyć również, iż rolnicy
takie tereny przeznaczają pod planowe zalesiania a także zostawiają pod zalesienia samoistne. W 2019
r. w ramach wsparcia dla sektora rolniczego w zakresie podnoszenia kwalifikacji, a także dostosowania
gospodarstw rolnych do obecnych standardów organizowano wspólnie z Małopolskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego Biuro Powiatowe w Bochni szereg kursów i szkoleń. Wśród ważniejszych można
wymienić: kurs chemizacyjny, szkolenia w ramach płatności bezpośrednich, ubezpieczeń rolniczych,
BHP w rolnictwie, bioasekuracji, dobrostanu zwierząt i innych.

4.2.4 Klimat
Krajobraz gminy kształtują łagodne pasma wzgórz, wznoszące się 150 m ponad dna dolin, liczne
wąwozy i parowy z dużą ilością małych cieków wodnych. Charakteryzuje się dużym bogactwem
gatunkowym zbiorowości roślinnych, leśnych, łąkowych, wodnych i jest największym bogactwem tej
krainy.
Gmina Łapanów jest integralną częścią Pogórza Wiśnickiego znajdującego się w makroregionie Karpat
Zachodnich – Pogórze Zachodniobeskidzkie. Rzeźba terenu jest urozmaicona i ma charakter podgórski.
Charakteryzują ją szerokie garby, przybierające w południowej części gminy coraz wyraźniejsze formy,
a ich wysokości osiągają od około 300 do 400 m n.p.m.
Pod względem budowy geologicznej obszar gminy znajduje się w obrębie fliszowych Karpat
Zewnętrznych. Flisz karpacki stanowi południowe skrzydło wewnętrznego wysadu kredowego
w całości wykształconego z utworów jednostki śląskiej. Północną cześć gminy do Kotliny Łapanowa
budują utwory kredowe wykształcone w główniej mierze jako piaskowce i zlepieńce. W rejonie Kobylca
i Łapanowa występują warstwy istebniańskie górne wykształcone w postaci łupków, zlepieńców oraz
piaskowców. Na południe od Łapanowa obszar gminy budują głównie łupki eocenu - trzeciorzędowe
mało odporne na denudację.
Gmina Łapanów została zakwalifikowana do XIX podkarpackiej dzielnicy klimatycznej. W ciągu roku
suma opadów wynosi 800 mm. Średnia roczna temperatura wynosi 8,1° C. Około 210 dni trwa okres
wegetacyjny, a pokrywa śnieżna zimą trwa od 60 do 80 dni. Pośród wiatrów głównie występują te
o kierunkach zachodnich, południowych i południowo zachodnich. W gminnych dolinach występuje
zjawisko inwersji termicznej, które ma niekorzystny wpływ klimatyczny i zdrowotny.

17

Program Ochrony Środowiska Gminy Łapanów

4.3 Infrastruktura komunikacyjna
Gmina Łapanów w swoim zarządzie ma 83 odcinki dróg gminnych, co stanowi 105,99 km, z tego 88,87
km posiada nawierzchnię asfaltową, 1,8 km nawierzchnię betonową, 5,65 km nawierzchnię
utwardzoną (destrukt asfaltowy, kamień łamany).
Gmina nie jest organizatorem transportu publicznego, usługi transportowe wykonują prywatne firmy
przewozowe.
Gmina zarządza 1 płatnym parkingiem w miejscowości Łapanów wokół płyty rynku, opłaty uiszczane
są przez parkujących poprzez wpłatę do parkometru lub wykupienie miesięcznego lub kwartalnego
abonamentu. W zarządzie gminy w ciągu dróg gminnych (Boczów, Łapanów) jest ok. 2,0 km chodników.
Większość dróg gminnych posiada właściwe oznakowanie.
W 2019 r. wykonano odbudowę mostu na rzece Stradomka w miejscowości Kamyk w ciągu drogi
gminnej nr K580178 Kamyk – za rzekę w km 0+050 drogi. Koszt całkowity 6 382 682,09 zł, z tego dotacja
z budżetu państwa 5 207 937,00 zł, udział gminy 1 174 745,09 zł. Parametry obiektu: długość całkowita
– 58,00 m.b., szerokość całkowita – 11,80 m.b., w tym jezdnia – 5,10 m.b.
Podstawową oś komunikacyjną Gminy Łapanów stanowi droga nr 966 – Kraków – Wieliczka – Gdów –
Łapanów – Muchówka wraz z drogą regionalną nr 956 prowadzącą dalej w kierunku Tarnowa. Istniejący
układ komunikacyjny jest poprawny i wystarczający do sprawnego funkcjonowania układu
osadniczego. Stan techniczny drogi wojewódzkiej oraz dróg powiatowych jest średni, głównie ze
względu na niekorzystne warunki fizjograficzne i rzeźbę terenu.
Zasadniczy układ drogowy gminy tworzą drogi powiatowe:
 Nr 43113 Uszew – Nieznanowice;


Nr 43116 Sobolów – Obrzeż;



Nr 43117 Łapanów – Dąbie;



Nr 43119 Grabie – Tymbark;



Nr 43170 Sobolów – Zawada;



Nr 43171 Leszczyna – Obrzeż;



Nr 4173 Łątka Górna – Łapanów;



Nr 43176 Ubrzeż – Zbydniów;



Nr 43177 Kobylec – Klęczana;



Nr 43180 Tarnawa – St. Rybie;



Nr 18222 Zagórzany – Lubomierz – Gruszów.

Układ uzupełniający stanowi sieć dróg gminnych na którą składają się drogi o nawierzchni utwardzonej
(asfaltowe, bitumiczne, tłuczniowe) oraz o nawierzchni nieutwardzonych gruntów. Stan techniczny
dróg gminnych zarówno lokalnych jaki i dojazdowych jest średni.
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4.4 Infrastruktura energetyczna
Zaopatrzenie w ciepło
W Gminie Łapanów ze względu na brak zbiorczych systemów ciepłowniczych budynki mieszkalne,
usługowe i przemysłowe, zaopatrywane są w energię cieplną tylko lokalnymi źródłami ciepła
o zróżnicowanym paliwie energetycznym (węgiel, koks, gaz, prąd, energia elektryczna).
Według informacji znajdujących się w Banku Danych Regionalnych GUS, na koniec 2018 roku 1 803
mieszkań (72%) w gminie posiadało centralne ogrzewanie, natomiast 1 685 (68%) korzystało z sieci
gazowej. W celu poprawy warunków zaopatrzenia w energię cieplną gminy niezbędne będzie
systematyczne utrzymywanie istniejących źródeł ciepła w dobrym stanie technicznym oraz
konsekwentne ograniczanie ilości istniejących indywidualnych kotłowni i zmiany wykorzystywania
źródeł ciepła na ekologiczne (gaz).
Elektroenergetyka
Dystrybutorem energii elektrycznej i operatorem sieci elektroenergetycznych na terenie gminy jest
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie.
Na terenie gminy zlokalizowanych jest 89 stacji SN/nN z czego 3 stacje nie stanowią własności TAURON
Dystrybucja S.A. Brak jest stacji GPZ. Głównym punktem zasilania terenu jest GPZ 110/30/15 kV Kurów,
zlokalizowany w sąsiedniej Gminie Bochnia. Długość linii elektroenergetycznych na terenie gminy
będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. w podziale na poziom napięcia wynoszą odpowiednio:
Linie nN – 292,5 km, Linie SN – 84,8 km. Łączna liczba przyłączy elektroenergetycznych na terenie
gminy wynosi 2 802 szt. Liczba wydanych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w ciągu
roku kształtuje się na poziomie ok. 128 szt.
Energia elektryczna dostarczana jest poprzez dystrybucyjne sieć średniego napięcia 15 kV, stacje
SN/nN i sieć niskiego napięcia 0,4 kV. Stan techniczny istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej
oceniany jest jako dobry. Zapotrzebowanie na energię elektryczną na terenie gminy jest w pełni
pokrywane przez obecny system elektroenergetyczny, który posiada dodatkowe rezerwy mocowe.
Przez północny kraniec Gminy Łapanów przebiegają odcinki dwutorowej linii najwyższych napięć 400
kV relacji Skawina-Rzeszów, Skawina-Tarnów własności Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Oświetlenie uliczne
Roczne zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne w 2019 r. wyniosło 273 708 kWh. Liczba
i rodzaj opraw (stan na 31.12.2019 r.) – ogółem 403 szt.: 394 szt. – opraw sodowych, 7 szt. –
rtęciowych, 2 szt. – opraw LED, 10 szt. – opraw LED gminne, 38 szt. – hybrydowe gminne.

Sieć gazowa
Wzdłuż odcinka drogi regionalnej przebiegającego przez Łapanów przebiega niskoprężny gazociąg,
będący odgałęzieniem od linii gazociągu wysokoprężnego: Bochnia – Rabka. Przez miejscowości
Sobolów i Chrostowa biegnie wysokoprężny gazociąg, który jest podstawą gazyfikacji gminy. Dostawa
gazu odbywa się poprzez stację redukcyjną w Sobolowie – gmina jest w całości zgazyfikowana.
Na terenie gminy zlokalizowana jest: sieć gazowa średniego ciśnienia o łącznej długości 168 080 m,
przyłącza gazowe – 2 018 szt. o łącznej długości 64 127 m. Na terenie gminy nie ma stacji redukcyjnopomiarowych. Stan techniczny infrastruktury gazowej ocenia się jako dobry (95%) i średni (5%),
gwarantujący stabilność dostaw gazu do odbiorców w dłuższej perspektywie.

19

Program Ochrony Środowiska Gminy Łapanów

5 Ocena stanu środowiska
5.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza
W celu poprawy jakości powietrza dokonywane będą kontrole palenisk domowych pod kątem spalania
w nich odpadów lub złej jakości opału przez powołaną do tego celu przez Wójta Gminy komisję. Została
powołana Komisja do przeprowadzania kontroli obowiązku przestrzegania zapisów uchwały
antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów. Sporządzana jest na bieżąco, na podstawie zebranych
od mieszkańców ankiet, ewidencja źródeł ogrzewania budynków.
Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie ochrony powietrza


Gmina Łapanów przystąpiła do programu pn. „Montaż kolektorów słonecznych na budynkach
użyteczności publicznej – szkołach, przedszkolach” poprzez Związek Gmin Dolnego Dorzecza
Rzeki Raby, do którego należy gmina Łapanów. Na terenie gminy instalacje solarne do
podgrzewania ciepłej wody zainstalowane zostały na 6 szkołach oraz na budynku przedszkola.



Została powołana Komisja do przeprowadzania kontroli obowiązku przestrzegania zapisów
uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów. Sporządzana jest na bieżąco, na
podstawie zebranych od mieszkańców ankiet, ewidencja źródeł ogrzewania budynków.



Zlecone zostało opracowanie dokumentów (w 2020 r.): Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Łapanów na lata 2020-2023
z perspektywą do 2035 r., Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łapanów na lata 2021-

2024.
W zakresie utrzymanie dróg:


W 2019 r. wykonano odbudowę mostu na rzece Stradomka w miejscowości Kamyk w ciągu
drogi gminnej nr K580178 Kamyk – za rzekę w km 0+050 drogi. Koszt całkowity 6 382 682,09
zł, z tego dotacja z budżetu państwa 5 207 937,00 zł, udział gminy 1 174 745,09 zł. Parametry
obiektu: długość całkowita – 58,00 m.b., szerokość całkowita – 11,80 m.b., w tym jezdnia –
5,10 m.b.



W ramach rozbudowy oświetlenia w latach 2015-2018 na sieci elektroenergetycznej Tauron
Dystrybucja

zamontowanych

zostało

48

szt.

nowych

opraw

oświetleniowych

w miejscowościach: Boczów, Brzezowa, Cichawka, Kamyk, Kobylec, Łapanów, Tarnawa,
Zbydniów, Wola Wieruszycka i Wolica. W 2018 r. zamontowanych zostało łącznie 17 szt.
nowych opraw oświetlenia ulicznego, w miejscowościach: Cichawka, Kobylec oraz Zbydniów.
Łączna liczba opraw oświetlenia ulicznego na sieci energetycznej Tauron Dystrybucja na
terenie gminy Łapanów - 386 szt.

5.1.1 Analiza istniejącego stanu powietrza w gminie
Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2019 roku wykonana wg zasad określonych
w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE,
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, który zalicza Gminę Łapanów do
obszarów przekroczeń stężeń zanieczyszczeń pyłu B(a)P/rok.
20

Program Ochrony Środowiska Gminy Łapanów

Gmina Łapanów znajduje się w strefie podlegającej ocenie jakości powietrza – strefa małopolska. Do
emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie gminy zaliczyć należy przede
wszystkim piece i piony kominowe gospodarstw domowych, kotłownie węglowo-koksowe oraz
zanieczyszczenia komunikacyjne.
Rysunek 2. Zasięg obszarów przekroczeń poziomu docelowego stężenia benzo(a)pirenu w województwie
małopolskim w 2019 roku

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2019

5.1.2 Charakterystyka niskiej emisji i problemy uciążliwości zjawiska niskiej emisji
„Niska emisja” - jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z domowych pieców grzewczych
i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Cechą
charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do
powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Duża ilość kominów o niewielkiej wysokości powoduje, że
wprowadzanie zanieczyszczenia do środowiska jest bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą
się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.
5.1.2.1 Pył PM10 i pył PM2,5
Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną
substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie
jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny
i furany.
PM10 - pył (PM - ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się
z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną
21
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substancji organicznych i nieorganicznych. Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem.
PM10 to pyły o średnicy aerodynamicznej do 10 μm, które mogą docierać do górnych dróg
oddechowych i płuc.
PM2,5 – cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej do 2,5 μm, które mogą docierać do górnych dróg
oddechowych i płuc oraz przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Jak wynika z raportów
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5
skutkuje skróceniem średniej długości życia. Szacuje się (2000 r.), że życie przeciętnego mieszkańca
Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesięcy. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie
stężenia pyłu PM2,5 jest równie niebezpieczna, powodując wzrost liczby zgonów z powodu chorób
układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji.
Pyły PM10 i PM2,5 mogą wywoływać np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie
w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu
oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych jak astmy, kataru siennego
i zapalenia alergicznego spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu
w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz
zwiększonej podatności osobniczej (dzieci i osoby w podeszłym wieku, współwystępowanie
przewlekłych chorób serca i płuc). Ponieważ pewne składniki pyłów mogą przenikać do krwioobiegu,
dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca
(nadciśnienie, zawał serca) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe,
szczególnie płuc.
Zgodnie z informacjami wynikającymi z analizy kobiet w Krakowie, które w okresie ciąży były
eksponowane na PM2,5 powyżej 35 µg/m³ rodziły one dzieci z istotnie niższą masą urodzeniową
(średnio o 128 g), mniejszym obwodem główki (średnio o 0,3 cm) i mniejszą długością ciała (średnio
o 0,9 cm). Zaobserwowano, że u dzieci o niższej masie urodzeniowej częściej występował tzw.
świszczący oddech w późniejszych okresach życia, co zwykle poprzedza występowanie objawów
astmatycznych. Badania wykonane u pięcioletnich dzieci, które były narażone na wyższe stężenia pyłu
w okresie prenatalnym, wykazały wyraźnie niższą całkowitą objętość wydechową płuc o około 100 ml.
Może to świadczyć o gorszym wykształceniu płuc u dzieci eksponowanych na wyższe stężenia pyłu w
okresie życia płodowego. Okazało się, że nawet stosunkowo niskie stężenia PM2,5 powyżej 20 µg/m³
zwiększały podatność tych dzieci na nawracające zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc.
5.1.2.2 Benzo(a)piren
Benzo(a)piren - B(a)P – jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane
jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Jak inne WWA, jest kancerogenem chemicznym,
a mechanizm jego działania jest genotoksyczny, co oznacza, że reaguje z DNA.
Jest to substancja rakotwórcza, mutagenna, działająca na rozrodczość i niebezpieczna dla środowiska.
Może powodować raka, dziedziczne wady genetyczne, a także upośledzać płodność. Może działać
szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować
długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
5.1.2.3 Dwutlenek azotu
Dwutlenek azotu (NO2) jest nieorganicznym gazem utworzonym przez połączenie tlenu z azotem
z powietrza. Może podrażniać płuca i powodować mniejszą odporność na infekcje dróg oddechowych,
takich jak grypa. Przedłużające lub częste narażenie na stężenia, które są znacznie wyższe niż zwykle
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w powietrzu, mogą powodować zwiększoną częstość występowania ostrej choroby układu
oddechowego u dzieci. Wpływ zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu był badany w zakresie
uciążliwości ruchu komunikacyjnego. Zanieczyszczenie powietrza produktami spalania paliw
w silnikach pojazdów przyczynia się do poważnych problemów zdrowotnych takich jak przewlekłe
choroby układu oddechowego, astma oskrzelowa, uczulenia, nowotwory, a nawet zwiększony
wskaźnik śmiertelności. Kilkuminutowe do godzinnego przebywanie w pomieszczeniach, w których
NO2 występuje w stężeniach 50-100 ppm (94÷188 mg/m3), powoduje zapalenie płuc, natomiast
stężenie do 150-200 ppm (282÷376 mg/m3) wywołuje zapalenie oskrzeli i bardzo złe samopoczucie,
a przy stężeniu powyżej 500 ppm (940 mg/m3) w przeciągu 2-10 dni następuje śmierć. Wieloletnie
badania prowadzone w Niemczech udowodniły, że ryzyko zachorowania na obturacyjne zapalenie płuc
było 1,79 razy większe wśród kobiet zamieszkałych w odległości mniejszej niż 100 m od ruchliwych
traktów komunikacyjnych. Autorzy badań włoskich stwierdzili, że liczba chorych przyjętych w trybie
pilnym do szpitala jest istotnie związana ze wzrostem poziomu dwutlenku azotu i tlenku węgla w tym
dniu (wzrost stężenia CO – o 4,3% więcej hospitalizacji z powodu zapalenia płuc, o 5,5% z powodu
astmy oskrzelowej).
Tabela 1. Analiza SWOT - Ochrona klimatu i jakości powietrza.
Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
 Zlecenie opracowania Planu Gospodarki
 Dominacja węgla wśród paliw do ogrzewania
Niskoemisyjnej,
domów,
 Planowane ograniczenie zużycia energii, emisji
 Przebieg drogi wojewódzkiej przez teren gminy,
CO2, emisji pyłu PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu,
 Ukształtowanie terenu – emisja napływowa,
 Zaangażowanie samorządu gminy w działania
 Niski stopień wykorzystania OZE.
pro-środowiskowe,
 Świadomość mieszkańców w tematyce niskiej
emisji.
SZANSE
ZAGROŻENIA
 Możliwość uzyskania dofinansowania przy
 Emisja napływowa z gmin sąsiadujących,
 Duża konkurencja we wnioskowaniu o środki
wymianie starych kotłów węglowych na kotły
finansowe na ograniczenie niskiej emisji,
nowej generacji,
 Wzrost ruchu drogowego.
 Możliwość uzyskania dofinansowania na
instalacje energii OZE.
Źródło: Opracowanie własne

Planowane działania


Realizacja działań wynikająca z Programu Ochrony Powietrza dla Województwa
Małopolskiego,



Bieżące utrzymanie dróg,



Modernizacja Centrum Kultury Gminy Łapanów.

Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Działania planowane i realizowane w ramach m.in. opracowanego Programu Gospodarki
Niskoemisyjnej będą sukcesywnie prowadzić do poprawy stanu powietrza na obszarze Gminy
Łapanów. Równocześnie w gminach sąsiadujących oraz w całym Województwie Małopolskim
prowadzone są działania związane z ograniczaniem niskiej emisji.
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5.2 Zagrożenia hałasem
Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie zagrożenia hałasem
Gmina Łapanów na bieżąco prowadzi działania związane z modernizacją dróg oraz wymianą
nawierzchni, co ma bezpośredni wpływ na poprawę stan klimatu akustycznego w gminie. Wykaz
zrealizowanych inwestycji przedstawiono w rozdz. 5.1.

5.2.1 Analiza istniejącego stanu klimatu akustycznego
Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających, jakość środowiska,
bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka i mającym fundamentalne znaczenie dla możliwości
odpoczynku i regeneracji sił. Narażenie na hałas stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka. U źródeł
uciążliwości związanych z hałasem leżą przede wszystkim komunikacja i przemysł.
Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do środowiska określa się dla terenów o charakterze
chronionym np. dla terenu zabudowy mieszkaniowej, wypoczynkowo-rekreacyjnych, domów opieki,
szpitali itp. Nie ustala się dopuszczalnego poziomu hałasu dla terenów leśnych, przemysłowych
i użytków rolnych.
Tabela 2. Dopuszczalne dobowe poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł
hałasu z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne.
L.P.
Dopuszczalny poziom hałasu w dB
Rodzaj terenu
Drogi lub linie
Pozostałe obiekty i działalność
kolejowe1)

1.

LAeq D

LAeq N

LAeq D

LAeq N

przedział
czasu
odniesienia
równy 16
godzinom

przedział
czasu
odniesienia
równy 8
godzinom

przedział czasu
odniesienia
równy 8
najmniej
korzystnym
godzinom dnia
kolejno po sobie
następującym

przedział
czasu
odniesienia
równy 1
najmniej
korzystnej
godzinie

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
50
45
45
b) Tereny szpitali poza miastem
2.
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub
61
56
50
czasowym pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
3.
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
65
56
55
c) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe2)
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
4.
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej
68
60
55
100 tys. mieszkańców
Źródło: Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. poz. 1109

40

40

45

45

Hałas komunikacyjny
Komunikacja, z uwagi na dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego, a jednocześnie wzrost
mobilności społeczeństwa jest obecnie dominującym źródłem hałasu. Hałas w ujęciu przestrzennym,
przyjmuje w tym przypadku charakter liniowy i związany jest z przebiegiem tras komunikacyjnych.
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Obiektami emitującymi hałas drogowy są: pojazdy jednośladowe, samochody osobowe, samochody
ciężarowe, autobusy i ciągniki oraz maszyny drogowe i budowlane. Należy również wziąć pod uwagę
inne czynniki związane z ruchem, a w znaczny sposób wpływające na stan akustyczny środowiska.
Należą do nich: rodzaj pojazdu (marka), średnia prędkość, stan nawierzchni dróg, pochylenie drogi,
warunki atmosferyczne. Pomimo stosowania nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, problem
hałasu drogowego wciąż narasta.
Klimat akustyczny na terenie Gminy Łapanów kształtuje również w znacznej mierze ruch
komunikacyjny:
a) hałas komunikacyjny drogowy:
Harmonijny rozwój transportu i komunikacji jest warunkiem decydującym o rozwoju gospodarczym
danego obszaru. Z drugiej strony, rozwój motoryzacji, oddziałuje negatywnie na środowisko, zwłaszcza
gdy nie jest związany z modernizacją i rozwojem stanu technicznego dróg. Przyjmuje się, że na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat corocznie przybywa około 10% samochodów. Na poziom hałasu
drogowego w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ przede wszystkim:
o natężenie ruchu komunikacyjnego,
o udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu,
o odległość zabudowy mieszkalnej od drogi,
o prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie),
o typ i stan techniczny pojazdów,
o nachylenie drogi,
o stan nawierzchni oraz płynność ruchu.
Większość hałasów w środowisku (w tym hałas drogowy) charakteryzuje się zmiennymi poziomami
w czasie. Przez teren gminy przebiegają będące źródłami hałasu drogowego droga wojewódzka oraz
szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Gminę Łapanów z innymi ośrodkami. Występuje
nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza znaczne utrudnienia dla
uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających.
W ramach podsystemu monitoringu hałasu WIOŚ w Krakowie zrealizował zadania związane
z pomiarem i oceną hałasu emitowanego przez źródła komunikacyjne i przemysłowe zgodnie
z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 20162020”. Pomiary hałasu prowadzono w oparciu o rozporządzenie MŚ z dnia 16 czerwca 2011 roku
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii
przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 Nr 140,
poz. 824 z późn. zm.). Obliczenia wskaźnika LDWN wykonano według rozporządzenia MŚ z dnia 10
listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. 2010 Nr 215
poz. 1414 z późn. zm.). Przekroczenia wartości dopuszczalnych wykonano według Rozporządzenia MŚ
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r.,
poz. 112 z późn. zm.).
W Gminie Łapanów były prowadzone pomiary hałasu komunikacyjnego. W 2019 roku, w okresie
wiosennym dokonano pomiaru na drodze wojewódzkiej DW 966 Łapanów - Muchówka metodą
pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie. Pomiary wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych
w ciągu dnia, tj. wartość pomiaru – 62,2 dB, wartość przekroczenia - 1,2 dB (źródło: Ocena stanu
akustycznego środowiska na podstawie pomiarów monitoringowych hałasu komunikacyjnego
prowadzonych na terenie województwa małopolskiego w 2019 roku). Kolejny pomiar hałasu
zaplanowano na okres jesienno-zimowy bieżącego (tj. 2020 r.) na drodze DW 966 Gdów - Łapanów.
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Ocenia się, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego występują na
terenach zabudowanych, położonych wzdłuż dróg. Jedyną efektywną możliwością zmniejszenia hałasu
generowanego na głównych ciągach drogowych jest zastosowanie tzw. „cichych nawierzchni”.
Hałas przemysłowy
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów lub skupisk
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do
zadań WIOŚ. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte
w raportach WIOŚ.
Hałas przemysłowy w Gminie Łapanów stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, nie występują
obszary, gdzie hałas przemysłowy byłby uciążliwy, gdyż nie ma zakładów przemysłowych mogących
emitować hałas przekraczający dopuszczalne wartości. Nie ma również zakładów posiadających
decyzję administracyjną dla emisji hałasu.
Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od parku
maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów
technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. Wewnątrz hal
przemysłowych hałas sięga poziomu 80-125 dB i w znacznym stopniu przenosi się na tereny
sąsiadujące. W sąsiedztwie zakładów przemysłowych poziomy dźwięku osiągają wartości od 50 dB
(mało uciążliwe) do 90 dB (bardzo uciążliwe).
Z uwagi na słabo rozwinięty przemysł na terenie gminy, skutki hałasu przemysłowego nie są w szerokim
zakresie uciążliwe dla mieszkańców. Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe
zlokalizowane blisko zabudowy o charakterze mieszkalnym. Do zakładów takich należą najczęściej:
warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie.
Nie stwierdza się także uciążliwości akustycznych związanych z prowadzeniem imprez masowych.
Hałas linii energetycznych
Problem oddziaływań akustycznych pojawia się w otoczeniu linii o napięciach 110, 220 i 400 kV.
Generowanie hałasu przez linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia wywołane zjawiskiem ulotu
zależy od warunków pogodowych, stanu środowiska (warunki terenowe, zapylenie), parametrów
technicznych linii (napięcie fazowe, geometria układu przesyłowego, obciążenie), stanu technicznego
linii (np. powierzchni przewodów).
Przez północny kraniec Gminy Łapanów przebiegają odcinki dwutorowej linii najwyższych napięć 400
kV relacji Skawina-Rzeszów, Skawina-Tarnów własności Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Wyniki pomiarów wykonywane przez różne ośrodki badawcze wykazują, że poziomy hałasu
emitowanego przez krajowe linie przesyłowe wysokich i najwyższych napięć, nie przekraczają
w odległości kilkunastu metrów od osi linii (także przy złych warunkach pogodowych) następujących
wartości:


LAeq 35 dB dla linii 110 kV,



LAeq 42 dB dla linii 220 kV,



LAeq 49 dB dla linii 400 kV.
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Porównując powyższe poziomy hałasu z wartościami dopuszczalnymi można przewidywać, że
przekroczenia mogą występować w niektórych miejscach pod liniami 220 kV i 400 kV, natomiast dla
linii 110 kV poziom hałasu nie powinien w żadnych warunkach przekraczać wartości dopuszczalnych.
Jednakże praktyka pomiarowa wskazuje, że dla osób wrażliwych, zamieszkujących w pobliżu słupów
linii napowietrznych, nawet hałas na poziomie niższym niż 40 lub 45 dB (A) może być uciążliwy,
szczególnie w porze nocnej, przy dużej wilgotności powietrza. Zjawiskom związanym z uciążliwościami
akustycznymi można przeciwdziałać, przeprowadzając np. okresowe czyszczenie izolacji na słupach lub
wymieniając izolatory na bardziej nowoczesne.
Tabela 3. Analiza SWOT – zagrożenie hałasem
ZAGROŻENIE HAŁASEM
Mocne strony
Słabe strony

Złe
warunki
akustyczne
wzdłuż ciągów
 Stosunkowo niewielki obszar gminy zagrożony
komunikacyjnych – przebieg drogi
ponadnormatywnym oddziaływaniem
wojewódzkiej przez teren gminy.
akustycznym.
 Pogarszanie się klimatu akustycznego, głównie
 Brak zakładów szczególnie uciążliwych dla
na terenach zurbanizowanych spowodowane
środowiska na terenie gminy.
przez wzrost natężenia ruchu, w tym wzrost
udziału samochodów (w tym ciężarowych)
w ruchu drogowym.
Szanse
Zagrożenia
 Coraz lepsze rozwiązania nawierzchni dróg
 Brak alternatywnych rozwiązań dla transportu
tłumiących emisję uciążliwego hałasu.
drogowego.
 Budowa ścieżek rowerowych.
 Wzrost ruchu na drodze krajowej.
Źródło: Opracowanie własne

Planowane działania
Dalsze działania związane z modernizacją dróg gminnych. Zmiana nawierzchni dróg poprawia stan
klimatu akustycznego w gminie.
Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Problem zagrożenia hałasem należy integrować z aspektami planowania przestrzennego
w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. W wydawanych pozwoleniach na budowę obiektów na działkach sąsiadujących
z drogami publicznymi uwzględniane są wymogi związane z ich odległością od pasa drogowego zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym.
W skali lokalnej istotne znaczenie ma zmniejszenie emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności
gospodarczej w tym usługowej. Ponadto większość kierunków działań dotyczących ograniczania emisji
zanieczyszczeń do powietrza ze środków transportu samochodowego przynosi efekty w postaci
zmniejszenia emisji hałasu.
Lobbing na rzecz modernizacji dróg krajowej i wojewódzkich, w tym wykorzystania tzw. cichych
nawierzchni.
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5.3 Pola elektromagnetyczne
Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) definiuje się, jako rozchodzące się
w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Właściwości fal elektromagnetycznych zależą od
długości fali. Promieniowaniem elektromagnetycznym o różnej długości fali są fale radiowe, mikrofale,
podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma.
Źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego (PEM) są m.in. linie elektroenergetyczne,
stacje transformatorowe, instalacje radiokomunikacyjne, tj. stacje bazowe telefonii komórkowej,
stacje radiowe, telewizyjne, radionawigacyjne. Pola elektromagnetyczne mogą także być pochodzenia
naturalnego. Są to między innymi promieniowanie elektromagnetyczne Ziemi lub wyładowania
elektryczne w czasie burzy. Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie
organizmy żywe, dlatego też ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych
zadań ochrony środowiska. Dopuszczalne poziomy PEM w środowisku określone są dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i dla miejsc dostępnych dla ludności i odnoszą się do
różnych zakresów częstotliwości pól od 50 Hz do 3000 GHz.
Oddziaływanie linii średnich oraz niskich napięć jest nieistotne z punktu widzenia wpływu na
środowisko i zdrowie ludzi. Natomiast linie wysokich (110 kV) i najwyższych (220 kV, 400 kV) napięć są
źródłem pola o wartościach znacznie przekraczających dopuszczalne w terenach zabudowy
mieszkaniowej. W związku z powyższym pod liniami o napięciu 110 kV i wyższym oraz w ich
bezpośrednim sąsiedztwie, jak i również w bezpośrednim sąsiedztwie stacji elektroenergetycznych
należy unikać lokalizacji budynków mieszkalnych lub ich lokalizacja powinna być poprzedzona
odpowiednimi pomiarami.
Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Prowadzi on
również, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
Wyniki pomiarów, które wykonano na wielu krajowych liniach napowietrznych o napięciu 400 kV,
wskazują, że wartości obu składowych pola pod takimi liniami i w ich otoczeniu są znacznie mniejsze
niż wartości dopuszczalne (10 kV/m i 60 A/m). Typowe wartości natężenia pola elektrycznego w strefie
największego zwisu linii są następujące:


linia 220-400 kV, do 10 m od rzutu osi linii, 5-10 kV/m,



pod linią 110 kV/m 0,5-4 kV/m,



50 m od rzutu osi linii 400 kV < 0,5 kV/m.

Przez północny kraniec Gminy Łapanów przebiegają odcinki dwutorowej linii najwyższych napięć 400
kV relacji Skawina-Rzeszów, Skawina-Tarnów własności Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.,
można więc oczekiwać, że w pobliżu linii, znajdują się obszary przekroczeń wartości natężenia pól
elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz, dopuszczalnych dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową i wartości dopuszczalnych dla miejsc dostępnych dla ludności.
Przebiegające przez obszar gminy linie elektroenergetyczne wymagają strefy ochronnej, w obrębie
których nie należy lokalizować obiektów kubaturowych ze względu na ochronę ludzi i środowiska przed
oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, możliwe jest natomiast prowadzenie gospodarki rolnej
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(uprawy polowe, wypasy). Potencjalny szkodliwy wpływ tego rodzaju linii rozciąga się od 12 do 60 m
od osi linii w obie strony. Pasy ochronne wynoszą dla poszczególnych linii napowietrznych:


50 m od osi dla linii 400 kV;



40 m od osi dla linii 220 kV;



20 m od osi dla linii 110 kV.

Na terenie gminy znajdują się następujące stacje bazowe telefonii komórkowej (wg beta.btsearch.pl):


Wolica 5,



Brzezowa – maszt własny,

 Brzezowa 40.
Poziom emisji dla tego rodzaju anten kształtuje się na poziomie powyżej 0,1 kV/m2. Pola
elektromagnetyczne telefonii komórkowej są wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach,
w miejscach niedostępnych dla ludzi. Stacje bazowe posiadają odpowiednie pozwolenia. Zachowane
są odpowiednie strefy ochronne.
Biorąc pod uwagę łączną liczbę źródeł pól elektromagnetycznych, a także fakt, iż są one zlokalizowane
w znacznym rozproszeniu, uznaje się, że w gminie nie są przekroczone dopuszczalne normy
środowiskowe.
Tabela 4. Analiza SWOT – Pola elektromagnetyczne.
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Mocne strony
Słabe strony
 Stosunkowo niewielki obszar gminy zagrożony
 Brak alternatywnych rozwiązań dla przesyłu
promieniowaniem elektromagnetycznym,
prądu elektrycznego oraz sieci komórkowych,
 Źródła promieniowania elektromagnetycznego
 Brak danych na temat poziomu oddziaływania
są oddalone od terenów zamieszkałych.
elektromagnetycznego w gminie.
Szanse
Zagrożenia
 Coraz lepsze rozwiązania technologiczne
 Postępujący rozwój cyfryzacji społeczeństwa
ograniczające emisje fal elektromagnetycznych.
oraz nacisk na zwiększenie przepustowości
i mocy stacji bazowych telefonii komórkowej.
Źródło: Opracowanie własne

Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Nowe źródła emisji promieniowania elektromagnetycznego będą lokalizowane zgodnie z wymaganymi
strefami ochronnymi.
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5.4 Gospodarowanie wodami
Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie ochrony wód
Została powołana Komisja do przeprowadzania kontroli opróżniania zbiorników nieczystości ciekłych
oraz kontroli wywozu osadów z oczyszczalni przydomowych. Sporządzana jest na bieżąco, na
podstawie zebranych od mieszkańców ankiet, ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

5.4.1 Wody podziemne
Jednostką wyznaczoną do przeprowadzania oceny ilościowego i jakościowego stanu wód podziemnych
jest jednolita część wód podziemnych (JCWPd). Jednolita część wód podziemnych oznacza określoną
objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw
wodonośnych. Wydzielana jest jako zbiorowisko wód podziemnych, występujących w warstwie lub
warstwach wodonośnych, stanowiących lub mogących stanowić źródło wody do spożycia znaczące
w zaopatrzeniu ludności lub istotne dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych
i ekosystemów lądowych.
Jakość wód podziemnych
Gmina Łapanów położona jest w obszarze:
 Jednolitych części wód podziemnych nr 161.
Jednolite Części Wód Podziemnych PLGW2000161:
 Europejski kod JCWPd
PLGW2000161
2
 Powierzchnia JCWPd [km ]
1536,2
 Obszar dorzecza
obszar dorzecza Wisły (2000)
 Region wodny
region wodny Górnej Wisły (2000GW)
 Właściwe RZGW
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
(KR)
 Ocena stanu ilościowego
dobry
 Ocena stanu chemicznego
dobry
 Cel środowiskowy – stan ilościowy
dobry stan ilościowy
 Cel środowiskowy – stan chemiczny
dobry stan chemiczny
 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
niezagrożona
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Rysunek 3. Jednolite części wód podziemnych na obszarze Gminy Łapanów

Źródło: http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód
podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania
zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych (Program
PMŚ). Monitoring wód podziemnych jest w Polsce prowadzony w sieciach: krajowej, regionalnych
i lokalnych.

5.4.2 Wody powierzchniowe płynące
Na obszarze gminy nie występują jeziora ani większe zbiorniki retencyjne. System wód
powierzchniowych tworzony jest przez rzeki przepływające przez teren gminy.
Główną rzeką odwadniającą obszar gminy jest Stradomka uchodząca do Raby w jej 40,8 km biegu.
Stradomka posiada cechy potoku górskiego o spadku około 12 ‰. W Boczowie do Stradomki uchodzi
potok Tarnawa z Przeginią (Pluskawką), natomiast w Wieruszycach potok również nazywany
Stradomką lub Potokiem Saneckim. Źródło Stradomki znajduje się na wysokości 800 m. n. p. m.
w masywie Snieżnicy. Całkowita powierzchnia zlewni rzeki przy ujściu do Raby wynosi 361,8 km2. Wody
Stradomki stanowią źródło wody dla celów socjalnych wsi. Średni poziom wody w okresie pięcioletnim
wynosił 223 cm, przy czym najwyższy poziom wody do roku 1964 wynosił 700 cm, natomiast najniższy
- 189 cm. Ogólnie średnie stany wody Stradomki są wyrównane, natomiast występujące powodzie są
bardzo groźne obejmujące swym zasięgiem znaczne powierzchnie doliny.
Najważniejszymi ciekami wodnymi Stradomka (44 km), Tarnawka (20 km), Polanka (17 km), Przeginia
(12 km). Poza wymienionymi rzekami przez teren gminy przepływają potoki: Cichawka (3 km),
Kobylecki Potok (3 km), Rdzawka (6 km). Pozostałe cieki to dopływy: z Kobylca (3km), spod Kamyka (3
km), spod Sieradzki (3 km), ze Zręczyc (2 km), spod Zagórzan (5 km), spod Zalesian (4 km), spod
Dąbrowicy (4 km), spod Zbydniowa (2 km), spod Zoni (4 km), spod Wierzchowiny (4 km).
31

Program Ochrony Środowiska Gminy Łapanów

Na terenie gminy nie istnieją większe, naturalne zbiorniki wód stojących.
Jakość wód
Klasyfikacja i badania jakości wód powierzchniowych przeprowadzana jest dla wydzielonych
jednolitych części wód powierzchniowych. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) z dnia 23 października
2000 roku, która jest podstawowym aktem prawnym dotyczącym ochrony wód w Unii Europejskiej.
Zgodnie z RDW jednolite części wód (JCW), stanowią oddzielne i znaczące elementy wód
powierzchniowych takie jak: rzeka, jezioro, zbiornik, strumień, część strumienia, rzeki lub kanału, wody
przejściowe lub pas wód przybrzeżnych.
Wyróżnia się naturalne i silnie zmienione lub sztuczne jednolite części wód. Badania wód realizowane
są w oparciu o wieloletnie programy monitoringu środowiska.
Ocena stanu wód powierzchniowych jest wypadkową wyników klasyfikacji stanu/potencjału
ekologicznego oraz wyników klasyfikacji stanu chemicznego. Na obszarze gminy wyodrębniono
następujące Jednolite Części Wód (tabela poniżej).
Tabela 5. Jednolite Części Wód – Gmina Łapanów
Ocena stanu

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

Polskie wody RZGW w Krakowie

dobry

niezagrożona

Polskie wody RZGW w Krakowie
Polskie wody RZGW w Krakowie
Polskie wody RZGW w Krakowie

dobry
dobry
dobry

niezagrożona
niezagrożona
niezagrożona

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP)
Europejski kod JCWP
PLGW2000161

Nazwa JCWP
Stradomka

PLGW2000161
Tarnawka
Polanka
PLGW2000161
PLGW2000161
Przeginia
Źródło: geoportal.gov.pl – Wody Polskie

Lokalizacja
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej (RZGW)

Rysunek 4. Jednolite Części Wód – Gmina Łapanów

Źródło: geoportal.gov.pl – Wody Polskie
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Jakość wód narażonych na eutrofizację ze źródeł komunalnych
Ochrona wód przed eutrofizacją ma na celu zapobieżenie, zmniejszenie lub eliminację negatywnych
następstw działań człowieka na faunę i florę, ziemię, wodę, powietrze, klimat oraz krajobraz, a także
na zdrowie i jakość życia ludności. Ocena eutrofizacji zawiera się w ocenie stanu ekologicznego wód,
ponieważ zwiększona dostawa związków biogennych i wzrost ich stężenia w wodach wywiera wpływ
na stan elementów biologicznych i fizykochemicznych, co może skutkować nieosiągnięciem dobrego
stanu ekologicznego wód. Przyczyną eutrofizacji jest dopływ do wód związków biogennych:
 ze źródeł rolniczych (spływy powierzchniowe, nawożenie),
 ze źródeł komunalnych (zrzuty ścieków komunalnych).
W całym dorzeczu Górnej Wisły nie stwierdzono zagrożenia eutrofizacją ze źródeł rolniczych, natomiast
wszystkie jednolite części wód uznane są za zagrożone eutrofizacją ze źródeł komunalnych.
Zagrożenie powodziowe
Na obszarze gminy występuje zagrożenie powodziowe ze strony wód rzeki Stradomki. Rzeka ta
posiadająca charakter potoku górskiego o dużym spadku i szybkim nurcie na skutek opadów
atmosferycznych gwałtownie zwiększa swój przepływ powodując erozję dna i brzegów oraz uszkadza
drogi i zabudowania zlokalizowane nad jej brzegami. Ochrona przed powodzią powinna być ujęta
w osobnym programie. Rzeki tylko częściowo mają zabezpieczenia przeciwpowodziowe, przeważnie
w miejscach, gdzie zabudowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie koryta. Poza obszarami
zabudowy rzeki mają naturalny charakter.
Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne,
dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej (RZGW). RZWG są również odpowiedzialne za
prowadzenie działań informacyjnych i koordynację w razie powodzi lub suszy na podległym terenie.
Tabela 6. Analiza SWOT – Gospodarowanie wodami
GOSPODAROWANIE WODAMI
Mocne strony
Słabe strony
 Wystarczające zasoby wód podziemnych o
 Występowanie terenów zagrożonych
dobrej jakości,
powodzią;
 Dobre zasoby wód powierzchniowych o dobrej
 Podatność gminy na suszę atmosferyczną.
jakości,
 Współpraca z sąsiednimi gminami w celu
ograniczenia zanieczyszczenia wód
powierzchniowych.
Szanse
Zagrożenia
 Uwzględnianie w Planach Zagospodarowania
 Spływ powierzchniowy zanieczyszczonych
Przestrzennego terenów, na których istnieje
wód z terenów rolniczych i zanieczyszczeń
zagrożenie podtopieniami lub wystąpieniem
komunalnych.
powodzi,
 Negatywny wpływ zanieczyszczeń spoza
obszaru gminy.
 Znaczne nakłady na inwestycją związane z
ochroną przeciwpowodziową.
 Występowanie zagrożenia powodziowego i
suszy na terenie gminy.

Planowane działania
W ramach zadania pn. „Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400-17+800 oraz 17+80018+400, przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000-17+400” zostanie zmodernizowany
system obwałowań przeciwpowodziowych dla gminy Łapanów. Po opracowaniu dokumentacji oraz
uzyskaniu stosownych zgód i pozwoleń rozpoczną się roboty budowlane, które zgodnie z planem mają
33

Program Ochrony Środowiska Gminy Łapanów

zakończyć się na przełomie 2022 i 2023 roku. Według aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym zakłada się również budowę dwóch zbiorników retencyjnych w dolinie rzeki Stradomki
– Zegartowice i Lubomierz. Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2021-2026.
Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Stały monitoring wód powierzchniowych i podziemnych pozowali na dotrzymanie odpowiedniej
jakości wód oraz prowadzenie działań ochronnych.
Działania podjęte w zakresie budowy wału na rzece Stradomce oraz dwóch zbiorników retencyjnych
w dolinie rzeki Stradomki – Zegartowice i Lubomierz przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego.

5.5 Gospodarka wodno-ściekowa
Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
W roku 2019 zlecono następujące usługi:
 Opracowanie operatu wodnoprawnego stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego dla poboru wody z rzeki Stradomka w miejscowości Chrostowa
w kompleksie istniejącej stacji uzdatniania wody w Chrostowej.
 Wykonanie analizy ryzyka dla ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej,
przeprowadzoną w oparciu o analizę hydrologiczną i dokumentację hydrologiczną, analizę
identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także
o wyniki badania jakości ujmowanej wody.
 Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach
Kamyk i Tarnawa.
Pilne potrzeby związane z prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej w gminie Łapanów:
 Przebudowa stacji ujęć i uzdatnia wody w miejscowości Chrostowa wraz z przebudową
oczyszczalni ścieków – projekt złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego.
 Wymiana rur PCV fi 150 mm łączących zbiornik Leśniczówka ze zbiornikiem Kobylec Granice na
rury PE fi 200 mm.
 Modernizacja pomp oraz instalacji elektrycznej w przepompowniach Boczów i Kępanów
(urządzenia z 1996 r.).
 Opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wody i zrzut popłuczyn celem uzyskania
decyzji wodno-prawnej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie – w trakcie
realizacji (obecna decyzja kończy się 15 października 2020 r.).
 Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej dostosowana do potrzeb mieszkańców.
Sieć wodociągowa
Na przestrzeni lat, w trakcie rozbudowy wodociągów, zmieniono decyzję wodnoprawną na pobór wody
z rzeki Stradomka ze 1 008 m3 /dobę do 2 600 m3 na dobę. Obecna wydajność ujęcia wynosi ok. 1 800
m3 na dobę. Długość sieci wodociągowej – 167,6 km. Z sieci wodociągowej korzysta 6 914 osób. Ilość
przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosi 1 911 szt.
Oprócz sieci wodociągowej i ujęcia wody do urządzeń wodociągowych należy 12 zbiorników wody,
które łącznie mogą zgromadzić 2000 m3 wody oraz 11 strefowych pompowni.
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Odprowadzenie ścieków
Długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łapanów wynosi 28,7 km. Z sieci kanalizacyjnej korzysta
2 151 osób. Ilość przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
wynosi 439 szt. Oczyszczalnia ścieków w Kobylcu i Chrostowej oczyściła ścieki w ilości 100 898 m3
według wystawionych faktur. To jest sumaryczna ilość ścieków dopływających kolektorami sanitarnymi
oraz dowożonych do oczyszczalni. Stan techniczny obu oczyszczalni ścieków jest zły. Według
dokonanych przeglądów urządzeń i technologii oczyszczania ścieków oba obiekty wymagają
kapitalnego remontu lub ewentualnej wymiany. Koszty w oczyszczaniu ścieków generują stare,
energochłonne, częściowo niesprawne urządzenia. Koszt energii elektrycznej to 126 478,66 zł, a wywóz
osadu i skratek pochłonął 221 937,00 zł. Dla usprawnienia transportu ścieków dowożonych zakupiono
beczkowóz asenizacyjny za kwotę 37 984,96 zł. Dla zmniejszenia kosztów oczyszczania ścieków na
Oczyszczalni Ścieków w Kobylcu zmieniono system pracy poprzez likwidację zmiany nocnej i montaż
monitoringu.
Tabela 7. Analiza SWOT – Gospodarka wodno-ściekowa
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Mocne strony
Słabe strony
 Wysoki stopień zwodociągowania gminy,
 Obecność zbiorników bezodpływowych na
terenie gminy
 Kontrole zbiorników bezodpływowych oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków,
 Rzadko wywożone zbiorniki na fekalia w
terenach, gdzie brak kanalizacji –
 Nowoczesne oczyszczalnie ścieków.
zanieczyszczenie gleb i wód,
 Niski stopień skanalizowania gminy.
Szanse
Zagrożenia
 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
 Nieszczelne zbiorniki bezodpływowe,
tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie,
 Brak wystarczających środków na rozbudowę
 Systematyczne porządkowanie gospodarki
sieci kanalizacyjnej.
wodno-ściekowej w sąsiednich gminach i
 Niechęć właścicieli zbiorników
powiatach.
bezodpływowych do ich konserwacji oraz
wymiany;
 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja
oczyszczalni.
 Uszkodzenia urządzeń sieciowych
spowodowane gwałtownymi zjawiskami
 Rosnący poziom świadomości ekologicznej
mieszkańców.
pogodowymi.

Planowane działania
 Remonty bieżące oczyszczalni ścieków w Chrostowej w celu utrzymania ciągłości jej
prawidłowego funkcjonowania; docelowo – w miarę możliwości finansowych przebudowa
oczyszczalni (ewentualnie budowa nowej).
 Remont oczyszczalni ścieków w Kobylcu, w szczególności remont starego reaktora z uwagi na
jego zły stan techniczny. Przebudowa oczyszczalni.
 Działania zmierzające do usprawnienia funkcjonowania oczyszczalni: kontrola nieruchomości
pod kątem likwidacji dzikich podłączeń wód z rynien do kanalizacji - przegląd studni
kanalizacyjnych pod kątem ich szczelności, wykonanie uszczelnień studni.
 Przebudowa osadnika gnilnego na oczyszczalnię ścieków przy Szkole Podstawowej i Świetlicy
w Grabiu (koszt przebudowy wg poziomu cen z 2011 r. wynosi 165 000,00).
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W dalszej perspektywie, w miarę możliwości finansowych, budowa kanalizacji sanitarnej
w Łapanowie (Wymysłowie), Brzezowej (za rzeką), Wolicy, Grabiu (koszt wg poziomu cen
z 2017 r. wynosi 13 543 000,00).
Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Monitoring jakości wody pitnej. Oceną jakości wód pitnych na terenie Gminy Łapanów zajmuje się
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Bochni.
Badania jakości ścieków są natomiast prowadzone przez jednostki zarządzające oczyszczalniami
ścieków oraz sieciami kanalizacyjnymi.

5.6 Zasoby geologiczne
Gmina Łapanów posiada odkryte surowce mineralne, które są w sposób częściowy eksploatowane –
są to: surowce skalne (piaskowce), surowce ilaste (iły, gliny, lessy), surowce okruchowe (piaski, żwiry,
pospółki).
Złoża i odkrywki piaskowca znajdują się w miejscowościach: Chrostowa, Kamyk, Sobolów, Wola
Wieruszycka, Cichawka, Wieruszce, Łapanów, Ubrzeż, Tarnawa. W Sobolowie znajduje się czynny
kamieniołom, gdzie wydobywa się ten surowiec. Iły występują przede wszystkim w Kamyku, gliny
madowe w dolinie Raby oraz jej dopływach (Kobylec, Boczów), natomiast lessy w głębokich wąwozach
obok Sobolowa, Kamyka i Tarnawy. Poza wspomnianym kamieniołomem piaskowca w Sobolowie brak
jest zakładów zajmujących się wydobyciem surowców na skalę przemysłową. Jest to w dużej mierze
związane z położeniem Gminy Łapanów w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza
Wiśnickiego.
Tabela 8. Analiza SWOT – Zasoby geologiczne
ZASOBY GEOLOGICZNE
Mocne strony
Słabe strony
 Fakt występowania w gminie zasobów
 Brak istotnego wpływu gminy na poziom
geologicznych.
wydobycia – koncesje wydaje Starostwo
Powiatowe lub Ministerstwo Środowiska.
 Niewielkie wydobycie – brak znacznego zagrożenia
skażeniem środowiska.
Szanse
Zagrożenia
 Brak planów wydobywania surowców w nowych
 Nielegalne wydobycie surowców
lokalizacjach.
naturalnych,
 Stosowanie najnowszych technologii, co ma na celu
minimalizację wpływu na stosunki wodne oraz
środowisko gleby,
 Rekultywacja terenów po ewentualnym zakończeniu
wydobycia surowców.

Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Nadzorem nad optymalnym zagospodarowaniem złóż kopalin oraz ograniczeniem uciążliwości
oddziaływania przemysłu wydobywczego na ludzi i środowisko zajmuje się Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska oraz Urzędy Górnicze. Urzędy górnicze, w granicach ich właściwości miejscowej,
wykonują zadania określone w przepisach określających kompetencje organów nadzoru górniczego,
sprawujących w szczególności: 1. Nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych w zakresie: a.
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, b. ratownictwa górniczego, c.
gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania, d. ochrony środowiska, w tym zapobiegania
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szkodom, e. budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów i zagospodarowania
terenów po działalności górniczej.

5.7 Gleby
Dotychczasowe zrealizowane działania
W 2017 r. wykonano „Stabilizację osuwiska w ciągu drogi gminnej K580180 w km 0+750,00 – 0+894,78
w Kamyku”. Zadanie obejmowało m.in.: wykonanie głębokiego korytowania pasa drogowego
z usunięciem gruntów nasypowych nadkładanych w okresie prowizorycznych napraw drogi, wykonanie
palowania stabilizacyjnego korpus drogowy, wykonanie stabilizowanej poduszki gruntowej, wykonanie
warstw podbudowy korpusu drogi, profilowanie rowów wraz z umocnieniem przyległych skarp,
przebudowę istniejącego przepustu pod zjazdem i budowę nowych pod drogą wraz ze studniami
i umocnieniem wylotów, wykonanie podbudowy mijanki na drodze, ułożenie warstw
nawierzchniowych z asfaltobetonu na drodze i mijance, założenie barier sprężystych i wykonanie
oznakowania drogowego.
Zagrożenie osuwiskami
Wg „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi”, wykonanej przez Państwowy Instytut
Geologiczny w Warszawie, Oddział Karpacki w Krakowie, obszar gminy Łapanów jest zróżnicowany pod
względem częstości, typu i charakteru poszczególnych osuwisk. W wyniku przeprowadzonych prac
zidentyfikowano 457 osuwisk, w tym: 9 aktywnych, 41 okresowo aktywnych, 42 charakteryzujące się
różnym stopniem aktywności w obrębie jednego osuwiska oraz 365 nieaktywnych (co stanowi około
80 % wszystkich rozpoznanych osuwisk). Oprócz tego wydzielono 27 terenów zagrożonych ruchami
masowymi. Według autorów wskaźnik osuwiskowości obliczony na podstawie stosunku powierzchni
osuwisk do powierzchni obszaru gminy Łapanów wynosi Ow=6,6/km2. Dla porównania średnia dla
całych Karpat wynosi Ow=3,5km2 (Bober 1984). Najbardziej osuwiskowym obszarem jest teren
północnej części gminy obejmujący wsie Sobolów, Kobylec, Granice i Wola Wieruszycka, gdzie
stwierdzono największe liczebnie i powierzchniowo ich nagromadzenie.

37

Program Ochrony Środowiska Gminy Łapanów

Rysunek 5. Mapa osuwisk w Gminie Łapanów

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny

W gminie występują następujące rodzaje gleb: lessopodobne, zwietrzelinowe, aluwialnodeluwialne.
Gleby z utworów lessopodobnych - pyły i gliny lessopodobne, pokrywają obszary łagodnych stoków
i wierzchowin - występują tutaj najbardziej urodzajne gleby, przydatne dla upraw: pszenicy i innych
wysoko wydajnych i wymagających roślin. Gleby z utworów zwietrzelinowych - utwory zwietrzelinowe
o różnej strukturze i grubości - występują na bardziej stromych stokach, gdzie podłoże skalne pojawia
się dość płytko. Są to gliny, przeważnie piaszczyste lub piaski gliniaste. Możliwa jest tu uprawa mniej
wymagających roślin (jęczmień jary, owies, ziemniaki). Gleby z utworów aluwialno - deluwialnych mady gliniasto - pylaste, podścielone piaskiem i żwirem powstały na dnie doliny Stardomki. W górnych
odcinkach dolin przeważają gleby średnie i słabe. Tereny te są miejscami użytkowane jako pola orna.
W mniejszych dolinach bocznych w podłożu występują utwory deluwialne - pyły i gliny zmyte ze
stoków, na ogół nawodnione, co wpływa na występowanie tutaj użytków zielonych stałych. Według
danych z Ewidencji Gruntów i Budynków pośród gleb występujących w Gminie Łapanów największy
udział mają użytki rolne (67%), następnie znaczną powierzchnię pokrywają również lasy i zadrzewienia
(29%), natomiast areał pozostałych użytków gruntowych jest niewielki i waha się w przedziale od 0%
do 2% (tereny różne, drogi).
„Monitoring chemizmu gleb ornych Polski" stanowi podsystem Państwowego Monitoringu
Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi. Celem badań jest obserwacja zmian szerokiego zakresu cech
gleb użytkowanych rolniczo, szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących w określonych
przedziałach czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka. Monitoring chemizmu
rolniczo użytkowanych gleb w Polsce jest realizowany od roku 1995. W 5-letnich odstępach czasowych
pobierane i analizowane są próbki glebowe, reprezentujące 216 stałych punktów kontrolnych
zlokalizowanych w całym kraju. Punkty poboru próbek oraz wyniki badań są dostępne na stronie
www.gios.gov.pl/chemizm_gleb
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Tabela 9. Analiza SWOT – Ochrona gleb
OCHRONA GLEB
Mocne strony
 Brak istotnych zanieczyszczeń gleb

Słabe strony
 Działania erozyjne powodująca zubożenie gleb.
 Występowanie osuwisk.

Szanse
 Dbałość indywidualnych rolników jako
prywatnych przedsiębiorców o dobry stan
gleb na swoich terenach.
 Ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych
do środowiska.

Zagrożenia
 Zwiększenie natężenia ruchu kołowego zanieczyszczenie metalami ciężkimi i WWA.
 Niebezpieczeństwo związane z występowaniem
osuwisk.

Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Działania w ramach polityki ekologicznej oraz programów ochrony środowiska w zakresie ochrony gleb
zmierzają do ochrony zasobów gleb nadających się do wykorzystania rolniczego i leśnego przed ich
przeznaczeniem na inne cele, ochrony gleb przed degradacją i zanieczyszczeniem, powodowanymi
oddziaływaniem czynników antropogenicznych i naturalnych (zmiany struktury fizycznej, stosunków
wodnych i chemizmu gleb spowodowane działalnością inwestycyjną), zanieczyszczeniami
przemysłowymi i transportowymi, naturalną erozją.

5.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie gospodarki odpadami
Uchwała Nr XVI/100/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr
XVIII/120/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapanów.
Rada Gminy przyjęła w dniu 4 czerwca 2020 r. uchwałę Nr XXI/135/2020 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Zmieniona została metoda ustalania opłaty za odpady komunalne i naliczana będzie od każdej osoby
zamieszkującej w budynku lub lokalu mieszkalnym a także stawka opłaty.
Zgodnie z ww. uchwałą od 1 lipca 2020 r. opłaty wynosić będą:


22,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość, na której brak jest kompostownika



20,00 zł od osoby, gdy na nieruchomości kompostowane są bioodpady.

Odpady komunalne z terenu Gminy Łapanów odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej
z częstotliwością dwa razy w miesiącu. Odpady niebezpieczne w workach pomarańczowych oraz
wielkogabarytowe odbierane są zgodnie z harmonogramem 2 razy w roku.
Selektywnie zebrane odpady komunalne mieszkańcy gromadzą w workach kolorowych:


worek żółty: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;



worek zielony: szkło kolorowe i białe;



worek niebieski: papier, tektura i tekstylia;
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worek brązowy: odpady ulegające biodegradacji;



worek pomarańczowy: odpady niebezpieczne;



worek czarny lub pojemnik: odpady pozostałe po wydzieleniu.

Przeterminowane leki mieszkańcy przekazują do pojemników znajdujących się w aptekach i punktach
aptecznych w godzinach ich otwarcia.
Zużyte baterie i akumulatorki można przekazywać do pojemników zlokalizowanych w urzędzie gminy
i szkołach w godzinach pracy.
Odpady wielkogabarytowe, meble, opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są
od mieszkańców podczas ustalonych zbiórek 2 razy w roku.
Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w 2018 roku oraz osiągnięte poziomy
recyklingu.
 Masa niesegregowanych (zmieszanych odpadów komunalnych) o kodzie 20 03 01:
o

masa odebranych odpadów komunalnych: 492,670 [Mg]

o

masa odpadów poddanych składowaniu: 0,000 [Mg]

o

masa odpadów poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania: 492,670
[Mg]



Masa odebranych segregowanych odpadów komunalnych.

Rodzaj odebranych odpadów

Kod
odpadu

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Opakowania wielomateriałowe
Opakowania ze szkła
Metale żelazne
Papier i tektura
Łącznie

15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 07
19 12 02
20 01 01

Łączna masa
odebranych odpadów
komunalnych [Mg]
43,707
126,562
1,709
3,245
121,930
0,312
7,675

Masa odpadów przygotowanych
do ponownego użycia i
poddanych recyklingowi [Mg]
43,707
126,562
1,709
3,245
121,930
0,312
7,675
305,14

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 wynosi 30,00 [%].
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła w Gminie Łapanów w 2018 roku wyniósł 54,00 [%].
Wymagany poziom został zatem osiągnięty.


Masa odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
o

Łączna masa zebranych odpadów ulegających biodegradacji: 54,320 [Mg]

o

Masa odpadów przekazanych do składowania: 0,0 [Mg]

o

Masa odpadów nieprzekazanych do składowania: 54,320 [Mg]

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
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obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów, dopuszczalny poziom masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych w 1995 r. w 2018 roku wynosi maksymalnie 40%.
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania w Gminie Łapanów w 2018 roku wyniósł 0,0 [%].
Wymagany poziom został zatem osiągnięty.


Masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne:
o

Łączna masa odebranych odpadów: 52,780 [Mg]

o

Masa odpadów poddanych recyklingowi: 52,780 [Mg]

o

Masa odpadów przekazanych do składowania: 0,000 [Mg]

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów
innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2018 roku wynosi 50 %.
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania ponownego użycia i odzysku innymi metodami
w Gminie Łapanów w 2018 roku wyniósł 100%.
Wymagany poziom został zatem osiągnięty


Masa pozostałych odebranych odpadów:

o Odpady wielkogabarytowe (20 03 07): 85,660 [Mg]
Opady azbestowe
Na terenie gminy Łapanów oszacowano ilość wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacją objęto
teren całej gminy. Z danych wynika, że na terenie gminy znajduje się około 90 820 m2 wyrobów
zawierających azbest, w tym największe nagromadzenie na terenie miejscowości Tarnawa.
Gmina posiada Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2011-2032 dla Gminy
Łapanów. Podstawowym celem Programu jest usunięcie do roku 2032 wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy oraz ich zgodne z obowiązującymi przepisami usunięcie i unieszkodliwienie poprzez
składowanie lub przetwarzanie odpadów w urządzeniach przewoźnych. Program zakłada, że koszty na
usunięcie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest głównie pokrywane będą przez ze
środków zewnętrznych (dotacji), a także przez Gminę lub wspólnie z właścicielami nieruchomości
(osoby fizyczne).
Tabela 10. Analiza SWOT – Gospodarka odpadami
GOSPODARKA ODPADAMI
Mocne strony
Słabe strony
 Przejęcie władztwa nad odpadami komunalnymi
 Bardzo duży udział odpadów
przez gminę.
komunalnych składowanych na
składowiskach.
 Stały wzrost udziału zebranych selektywnie odpadów
w ogólnej masie zebranych odpadów komunalnych.
 Występowanie wyrobów zawierających
azbest.
 Obowiązujący Program usuwania wyrobów
zawierających azbest na lata 2011-2032 dla Gminy
Łapanów.
Szanse
Zagrożenia
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 Utrzymanie zakładanych poziomów odzysku i
recyklingu odpadów użytkowych zgodnie z
obwiązującymi przepisami.
 Zwiększenie poziomu odzysku odpadów ze
strumienia odpadów komunalnych.
 Efektywny system zbiórki odpadów azbestowych
pochodzących z gospodarstw domowych.

 Spalanie odpadów w paleniskach
domowych poprzez ich wykorzystywanie
jako źródła energii.
 Odpady powstające w związku z
obecnością turystów.

Planowane działania


Budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (wymóg ustawowy) - planowany
koszt. ok. 200 000,00 zł,



Edukacja ekologiczna, w szczególności dot. właściwej segregacji odpadów – prowadzona przez
nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Sukcesywnie prowadzona gospodarka odpadami wraz z odpowiednią edukacją mieszkańców
doprowadzi do osiągnięcia zakładanych poziomów odzysku i recyklingu odpadów użytkowych zgodnie
z obwiązującymi przepisami.

5.9 Zasoby przyrodnicze
Szata roślinna
Gmina Łapanów znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Podgórza Wiśnickiego,
obejmującego część Podgórza Wiśnickiego oraz Wielickiego na zachód od doliny Dunajca. Obecny
układ roślinności ukształtowany został w głównej mierze w wyniku różnych form użytkowania
gospodarczego omawianego terenu, trwającego od początku osadnictwa w tym rejonie. W strukturze
przestrzennej dominują nieleśne zbiorowiska roślinne (66,7%) a wśród nich synantropijne, związane
z gruntami ornymi, zajmujące 47,9% powierzchni Obszaru. Lasy zachowały się na stromych stokach,
w wyższych i trudno dostępnych partiach terenu. Grupują się również w obrębie wąwozów i wcięć
erozyjnych. Częściowo lasy te odznaczają się stosunkowo wysokim stopniem naturalności, wyrażającej
się dużym udziałem drzewostanów o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem. W składzie
występujących tu zbiorowisk leśnych charakterystyczna jest strefowość, wynikająca ze zmiennych
warunków klimatycznych. Zasadniczo wykształcone jest jedno piętro roślinne, natomiast w partiach
wyższych wykształciły się fragmenty regla dolnego. W piętrowym układzie roślinności dominują lasy
wyżynne i lasy mieszane wyżynne, natomiast w wyższych partiach terenu – las górski. W miejscach
eksponowanych z zubożona działalnościa wiatru występuje bór mieszany wyżynny. W drzewostanach
Obszaru największym udziałem w składzie gatunkowym odznaczają się buk Fagus sylvatica, jodła Abies
alba, sosna Pinus sylvestris i dąb szypułkowy Quercus robur. Niewielkie znaczenie maja: świerk Picea
abies, olsza czarna Alnus glutinosa i szara A. incana, modrzew europejski Larix decidua, grab Carpinus
betulus, brzoza brodawkowata Betula penudla, jawor Acer pseudoplatanus, czereśnia Cerasus avium,
jesion Fraxinus excelsior. Flora podgórza Wiśnickiego liczy około 850 gatunków roślin naczyniowych
wraz z wieloma wartościowymi elementami, co wynika ze stosunkowo dobrego stanu zachowania
środowiska przyrodniczego. O wysokiej wartości florystycznej Obszaru świadczy fakt występowania
wielu gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Flora chroniona liczy 35 gatunków
wg literatury i rozpoznania terenowego, w tym 25 podlegających ochronie całkowitej i 10 częściowej.
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Do gatunków roślin naczyniowych objętych ochrona całkowitą zalicza się: barwinek pospolity, bluszcz
pospolity, buławnik mieczolistny, buławnik wielkokwiatowy, dziewięćsił bezłodygowy, goryczka
orzęsiona, gółka długoostrogowa, kruszczyk szerokolistny, lilia złotogłów, listera jajowata, naparstnica
zwyczajna, orlik pospolity, parzydło leśne, pióropusznik strusi, pokolan biały, podrzeń żebrowiec,
skrzyp olbrzymi, storczyk blady, storczyk blady, storczyk purpurowy, storczyk szerokolistny, wawrzynek
wilczełyko, widłak goździsty, widłak jałowcowaty, widłak torfowy, widłak wroniec.
Z roślin naczyniowych objętych ochroną częściową na obszarze gminy Łapanów można spotkać:
goryczka trojeściowa, kalina koralowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita,
marzanka wonna, paprotka zwyczajna, pierwiosnka lekarska, pierwiosnka wyniosła, zimowit jesienny.
Niektóre z wymienionych gatunków oraz inne nie objęte ochroną prawną, a rzadkie zostały
umieszczone na „Liście roślin zagrożonych w Polsce, są to buławnik wielkokwiatowy, buławnik
mieczolistny, storczyk blady, storczyk purpurowy, widłak torfowy, róża francuska, turzyca
zgrzebłowata – uznane za narażone na wyginięcie. Interesującym rysem flory Obszaru jest udział
gatunków górskich. Spośród taksonów reglowych wymienić należy: parzydło leśne, chaber
ostrołuskowy, tojeść gajową, lepiężnik biały, żywokost sercowaty. Gatunki podgórskie reprezentują m.
in. Skrzyp olbrzymi, pióropusznik strusi, a ogólnogórskie: goryczka trójeściowa, widłak wroniec
i storczyk biały.
Lesistość
Wskaźnik lesistości w Gminie Łapanów wynosi 26,5%, a łączna powierzchnia lasów to 1 900,47 ha. Na
terenie gminy znajduje się 11 pomników przyrody.
Świat zwierzęcy
Obszar Chronionego Krajobrazu Podgórza Wiśnickiego, leży w obrębie regionu fizjograficznego Pogórza
Wiśnickiego. Świat zwierzęcy tego regionu jest bardzo bogaty, na co wpływa duża różnorodność nisz
ekologicznych o znacznym stopniu naturalności. Charakterystyczny dla tego terenu układ elementów
fauny i flory jest wynikiem wielu przeobrażeń historycznych, w znacznym stopniu jest również
uzależniony od położenia geograficznego, budowy geologicznej i rzeźby terenu. Na terenie Obszaru
spotykają się trzy elementy faunistyczne: zachodnioeuropejski, pontyjski i borealny, co jest wynikiem
ekspansji ich podczas wielkich zmian klimatycznych ery polodowcowej. Większość gatunków zwierząt
zasiedlających ten teren, podobnie jak na obszarze całego kraju, to element zachodnioeuropejski
przybyły tu u schyłku ostatniego zlodowacenia. Sa to rakie gatunki jak: jeleń europejski Cervus elaphus,
sarna Capreolus capreolus, zając szarak Lepus capensis, dzik Sus scrofa, kret Talpa europaea i wiele
innych. Przedstawicielem fauny pontyjskiej (południowo-wschodniej) jest muchówka białoszyja
Ficedula albicollis. Element borealny u borealno-alpejski reprezentują: kuna lesna Maartes martes,
kwiczoł Turdus pilaris, jarząbek Bonasia bonasia, dziwonia Carpodacus erythrinus i inne. Większość
zwierząt żujących na terenie omawianego obszaru to objęto ochorną gatunkową. Na podstawie
dostępnej literatury oszacowano liczbę ochronionych kręgowców na około 140 gatunków.
Bezkręgowce są słabo poznane i trudno nawet szacować ich liczbę. Występuje tu wiele gatunków
biegaczy, trzmieli i innych gatunków.
Spośród chronionych ssaków występuje tu kilka gatunków nietoperzy: podkowiec mały Rhinolophus
hipposideros, gacek wielkouch Plecotus auritus, gacek szary P. austiacus, mopek Barbastellus, nocek
duży Myotis myotis, nocek Natterera M. Nattereri, mroczek późny Eptesicus serotinus; owadożernych
np. jeż wschodni Erinaceus concolor, kret Talpa europaea, ryjówka aksamitna Sorex araneus;
pilchowatych – orzesznica Muscardinus avellanarius, mięsożernych – łasica Mustela nivalis, gronostaj
Mustela erminea i inne.
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Lista chronionych gatunków ptaków jest znacznie dłuższa, przeważają wróblowate rozpowszechnione
na terenie całego Obszaru. Do najliczniejszych należą: zięba Fringilla coelebs, bogatka Parus major,
trznadel Emberiza citrinlla, rudzik Erithacus rubecula, pierwiosnek Phylloscopus collybita, piecuszek
Phylloscopus trochilus i inne. Są gatunki, których stanowiska są pojedyncze lub nawet sporadyczne, np.
bocian czarny Ciconia nigra, trzmielojad Pernis apivorus, pójdźka Athene noctua, dzięcioł biało-grzbiety
Dendrocopus leucotos, pluszcz Cinclus cinclus, podróżniczek Luscinia sveci-ca, białorzytka Oenanthe
oenanthe, muchołówka białoszyja Ficedula hypoleuca i inne.
Herpetofauna jest reprezentowana przez kilka gatunków gadów (jaszczurki – zwinka Lacerta agilis,
żyworodna L. Vivipara i padalec Anguis fragilis, węże – Natrix natrix i żmija Vipera berus) i kilkanaście
gatunków płazów (ok. 10 objętych ochroną). Płazy są przykładem zacierania się na tym obszarze
wpływów fauny niżowej i górskiej. Z jednej strony występują tu powszechne na niżu traszka
grzebieniasta Triturus cristatus i kumak nizinny Bombina bombina, z drugiej typowe dla terenów
górskich salamandra plamista Salamandra salamandra i kumak górski Bombina variegata. Kumaki
niejednokrotnie tworzą mieszance. Pozostałe gatunki są bardziej tolerancyjne i ich występowanie jest
oczywiste, są to m. in. Ropucha szara Bufo bufo, ropucha zielona Bufo viridus i traszka zwyczajna
Triturus vulgaris.
Niektóre gatunki zwierząt są szczególnie rzadkie i zagrożone wyginięciem. Należy do nich rzęsorek
mniejszy Neomys anomalus, podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, nocek duży Myotis myotis,
karlik malutki Pipisrtellus pipistrellus, bocian biały Ciconia ciconia, pustułka Falco tinnunculus, jarząbek
Bonasia bonasia, kuropatwa Perdix perdix, przepiórka Coturnix, coturnix, derkacz Crex crex, zimorodek
Alcedo atthis, dudek Upupa epops, skowronek polny Alauda arvensis, swiergotek łąkowy Anthus
pratensis, podróżniczek Luscinia svecica, białorzytka Oenanthe oenanthe, wilga Oriolus oriolus,
dzierzba gąsiorek Lanius collurio, padalec zwyczajny Anguis fragilis, zaskroniec zwyczajny Natrix natrix,
traszki Triturus sp., salamandra plamista Salamandra salamandra, kumak nizinny Bombina bombina.
Podsumowując należy podkreślić, że omawiany Obszar jest cenny pod względem faunistycznym, jest
to rejon stykui mieszania się gatunków górskich i nizinnych, występowania trzech elementów
faunistycznych, dający schronienie zwierzętom różnych wymagań siedliskowych, często chronionym
i bardzo rzadkim. Zachowanie stosunkowo niewielkiego jak dotąd stopnia urbanizacji będzie sprzyjać
utrzymaniu lub poszerzeniu listy i liczebności zwierząt na tym obszarze.
Pomniki przyrody ożywionej
W obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego powołano 40 pomników przyrody
żywej, są to głównie drzewa (248 egzemplarzy) reprezentujące 15 gatunków. Wśród chronionych
gatunków drzew dominują lipy drobnolistne (15 pomników), jesiony wyniosłe (3 pomniki) i dęby
szypułkowe (15 pomników). Cennym obiektem przyrodniczym na terenie gminy jest grupowy pomnik
przyrody nr 117 składający się z 7 dębów szypułkowych o obwodach przekraczających 400 cm. Dęby te
stanowią pozostałość starodrzewu parku dworskiego. Większość drzew pomnikowych rośnie w starych
zabytkowych założeniach parkowych. Szczególnie w Chrostowej i Wieruszycach, gdzie znajduje się
wiele drzew chronionych w ramach pomników przyrody. Poza parkami wiele pomników przyrody
znajduje się w sąsiedztwie obiektów sakralnych.
Obszary i obiekty środowiska prawnie chronione na podstawie odrębnych przepisów.
Na terenie Gminy Łapanów znajduje się obszar Natura 2000 - Tarnawka. Specjalny obszar ochrony,
Kod obszaru: PLH120089, powierzchnia: 124,0 ha. Obszar obejmuje:
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potok Tarnawka na odcinku od km 8+975 do km 0+000, czyli odcinek od mostu drogowego
poniżej ujścia Rybskiego Potoku w miejscowości Szyk do ujścia Tarnawki do rzeki Stradomka
w miejscowości Boczów,
 potok Przeginia - prawy dopływ Tarnawki -na odcinku od km 3+000 do km 0+000, na odcinku
od miejscowości Rdzawa do ujścia do Tarnawki wraz z lewobrzeżnymi dopływami tego
potoku,
 potok Dopływ spod Dąbrowicy - lewy dopływ Tarnawki - na odcinku od km 4+462 do km
0+000, na odcinku od źródła potoku w miejscowości Dąbrowica do ujścia Dopływu do
Tarnawki.
Obszar obejmuje fragmenty podgórskich dolin rzecznych w zlewni potoku Tarnawka (dopływ rzeki
Stradomka, uchodzącej do Raby) i jej dopływów: dolną część doliny potoku Tarnawka na odcinku od
mostu drogowego poniżej ujścia Rybskiego Potoku w miejscowości Szyk do ujścia do rzeki Stradomka
w miejscowości Boczów, dolną część doliny potoku Przeginia na odcinku od miejscowości Rdzawa do
ujścia do Tarnawki, dolinę potoku Dopływ spod Dąbrowicy na odcinku od miejscowości Dąbrowica do
miejscowości Wola Grabska. Proponowany obszar ostoi obejmuje fragmenty podgórskich dolin
rzecznych w zlewni rzeki Tarnawki: m.in. przełom Tarnawki. Są to ostatnie nieuregulowane bądź
nieznacznie przekształcone fragmenty koryt rzek i potoków z zachowanymi wyspami, odsypami
i skarpami, a w wyżej położonych odcinkach z progami i nawisami skalnymi. Brzegi tych cieków
porastają grądy, lasy łęgowe, zarośla wierzbowe i ziołorośla, zachowało się tam także wiele oczek
wodnych. W bezpośrednim otoczeniu dolin znajdują się głównie łąki.
Siedliska przyrodnicze: Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion, Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków; Ziołorośla górskie
(Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), Żyzne
buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe.
Zwierzęta: Bóbr europejski Castor fiber, Wydra Lutra Lutra, Traszka grzebieniasta Triturus cristatus,
Kumak górski Bombina variegata, Głowacz białopłetwy Cottus gobio, Brzanka Barbus peloponnesius.
Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego położony jest na terenie Gminy
Łapanów oraz części gmin: Trzciana, Żegocina, Bochnia i miasta Bochnia. OChKZPW obejmuje głównie
tereny wiejskie o zabudowie rozproszonej pomiędzy fragmentami rolno – leśnymi. Lasy stanowią tu
duży udział, ale są pofragmentowane tworząc przepiękne mozaiki wzdłuż cieków wodnych oraz na
zboczach i wierzchołkach wzniesień. Największy udział gatunkowy w drzewostanie stanowią buki,
dęby, sosny i jodły. W runie zaś sporo jest żywokostów sercowatych, żywców gruczołowatych,
wilczomleczy migdałolistnych, szałwi lepkich oraz żywokostów bulwiastych. Można tu też spotkać całą
mnogość różnych grzybów, także tych jadalnych. Duża różnorodność nisz ekologicznych o charakterze
naturalnym sprzyja wielogatunkowości zwierząt, które można tu spotkać. Z łatwością podczas
wycieczki można dostrzec dziki, jelenie europejskie, sarny, zające szaraki, krety, kuny leśne,
muchołówki białoszyje, kwiczoły, jastrząbki, czy dziwonie. Połączenie warunków nizinnych i górskich
sprzyja dużemu zróżnicowaniu gatunkowemu zarówno roślin jak i zwierząt. Wiele z nich jest pod
ochroną, dlatego warto zwrócić na nie szczególną uwagę. Często spotkać można płazy między innymi
traszki grzebieniaste, zwyczajne i górskie, salamandry plamiste, rzekotki drzewne, ropuchy szare
i zielone, kumaki nizinne i górskie. Również gady są tu widoczne: jaszczurki zwinki i żyworódki, padalce,
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zaskrońce i żmije zygzakowate. Naturalnie występują tutaj także ryby takie jak np.: okonie, płocie,
ukleje i szczupaki.
Tabela 11. Analiza SWOT – zasoby przyrodnicze.
Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
 Występowanie obszarów chronionych: OChK, NATURA
 Presja wywierana przez człowieka na
2000, pomniki przyrody,
obszary chronione, związana z
postępującą urbanizacją;
 Bogate środowisko przyrodnicze – duża różnorodność
roślin
i zwierząt.
 Prowadzenie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.
SZANSE
ZAGROŻENIA
 Wysoka różnorodność krajobrazowa, siedliskowa,
 Wzrost presji człowieka na środowisko,
gatunkowa i genetyczna, występowanie wielu roślin i
zarówno przez wzmożony ruch
zwierząt rzadkich w skali krajowej i europejskiej.
turystyczny jak i presję urbanistyczną;
 Uwzględnianie obszarów chronionych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego,
 Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
Źródło: Opracowanie własne

Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Różnorodność i bogactwo przyrodnicze gminy, okazy przyrody ożywionej będące przedmiotem
ochrony, stwarzają szanse na ich wykorzystanie dla przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego
gminy. Rozwój terenów zielonych przyczyni się do wzrostu komfortu życia mieszkańców, ochrony
obszarów chronionych oraz wzrostu walorów turystycznych gminy.

5.10 Zagrożenia poważnymi awariami
Dotychczasowe zrealizowane działania
Dotacje dla OSP z Urzędu Gminy Łapanów:
 OSP Zbydniów – 1 762,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia,
 OSP Łapanów – 12 100,00 zł z przeznaczeniem wykonanie posadzki żywicznej w garażach oraz
na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia,
 OSP Sobolów – 1 643,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia,
 OSP Wolica – 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia,
 OSP Tarnawa – 2 400,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie kursu Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy dla 4 strażaków OSP.
Dotacje ze Starostwa Powiatowego:
 OSP Łapanów – 8 400,00 – z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej i sprzętu
pożarniczego i wyposażenia.
 OSP Sobolów – 1 500,00 zł – z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej.
Dotacje z MSWiA dla jednostek spoza KSRG:
 OSP Zbydniów – 6 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego
i umundurowania,
 OSP Sobolów – 6 643,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania,
 OSP Wolica – 6 255,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania,
 OSP Lubomierz – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania.
Dotacje z MSWiA dla jednostek z KSRG:
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OSP Łapanów – 15 506,00 zł z przeznaczeniem wykonanie posadzki żywicznej w garażach oraz
na zakup sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania,
OSP Tarnawa – 7 856,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania.

Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, do ochrony przed poważnymi awariami zobowiązani są
zarówno prowadzący zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienie awarii, jak i dokonujący przewozu
substancji niebezpiecznych oraz organy administracji. Zasady zaliczania zakładów do zakładów
o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku określił Minister Gospodarki w drodze
rozporządzenia z dnia 9.04.2002 r. (Dz.U. Nr 58, poz. 535). W zależności od rodzaju, kategorii i ilości
substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku.
Na terenie województwa małopolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych za względu na stopień zagrożeń awariami
przemysłowymi. Na ogólna liczbę 19 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii
wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR)
i 8 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Żaden z tych
zakładów nie jest zlokalizowany na terenie Gminy Łapanów.
Źródłem zagrożeń środowiskowych jest również załadunek i rozładunek materiałów niebezpiecznych,
w szczególności zaś ich transport po drogach publicznych przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu
jezdnego (prawdopodobieństwa wypadku lub awarii w transporcie drogowym). Z uwagi na
konfliktowość przewożonych ładunków, trasy przewozów prowadzone winny być przy zachowaniu
maksymalnego bezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska. Należy przyjąć, że występuje
statystyczne prawdopodobieństwo potencjalnego wystąpienia awarii komunikacyjnych, mogących
zagrozić środowisku - obszarami szczególnego są tereny zlokalizowane w pobliżu głównych,
tranzytowych arterii komunikacji drogowej, charakteryzujących się największym natężeniem ruchu
tego rodzaju przewozów. Należą do nich m.in. drogi krajowe i wojewódzkie oraz drogi dojazdowe
cystern do stacji benzynowych.
Do obiektów i urządzeń stanowiących zagrożenie dla środowiska należą ponadto gazociągi
wysokoprężne gazociągi średniego i wysokiego ciśnienia.
Strefy bezpieczeństwa – gazociągi wysokiego ciśnienia:
 odległość od zwartej zabudowy – 150 m,
 od budynków jedno i wielorodzinnych 100 m,
 od budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego 200 m.
Strefy bezpieczeństwa – gazociągi średniego ciśnienia:
 odległość od zwartej zabudowy – 100 m,
 od budynków jedno i wielorodzinnych 70 m,
 od budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego 130 m.
Na podstawie „Rejestru zdarzeń o znamionach poważnej awarii i poważnych awarii” opracowanego
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ostatnich latach nie odnotowano poważnych awarii.
Do głównych zagrożeń na terenie Gminy Łapanów można zaliczyć:
 zagrożenia komunikacyjne - droga wojewódzka,
 występowanie osuwisk,
 zagrożenie powodziowe.
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Na terenie Gminy Łapanów funkcjonuje sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP
w Tarnawie, OSP w Zbydniowie, OSP w Sobolowie, OSP w Lubomierzu, OSP w Wolicy, OSP
w Łapanowie. Wszystkie jednostki posiadają specjalistyczny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo‐
gaśniczych, ratowania technicznego i drogowego.
Tabela 12. Analiza SWOT - Zagrożenia poważnymi awariami
ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
 Brak zakładów ZDR oraz ZZR na terenie Gminy,
 Obecność drogi wojewódzkiej, którą
mogą być transportowane substancje
 Dobrze wyposażone i wyszkolone jednostki OSP,
niebezpieczne,
 Gotowość służb na terenie gminy do usuwania i
 Występowanie osuwisk.
ochrony przez awariami.
SZANSE
ZAGROŻENIA
 Dostępność do środków unijnych, pozwalających na
 Zagrożenie powodziowe.
dokonanie zasadniczej przebudowy infrastruktury
 Zdarzenia losowe przy ciągach
technicznej w Polsce,
komunikacyjnych (wypadki,
 Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat
rozszczelnienia).
postępowania w przypadku wystąpienia poważnej
awarii.

Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ
Prognozuje się występowanie coraz mniejszej liczby awarii z uwagi na coraz lepszy stan infrastruktury
technicznej oraz coraz lepsze zabezpieczenia przed awariami.

48

Program Ochrony Środowiska Gminy Łapanów

6 Cele programu
finansowanie

ochrony

środowiska,

zadania

i

ich

Cele i kierunki interwencji oraz zadania Programu Ochrony Środowiska wynikają ze zdefiniowanych
zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji. Podejmowane działania przyczynią
się do osiągnięcia celów powiatowych.

6.1 Cele i kierunki działań przyjęte do realizacji
Tabela 13. Obszary i kierunki interwencji
L.p.
1.

2.

3

4.

Obszar interwencji
Ochrona klimatu i
jakości powietrza

Cele / kierunki interwencji
Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost poziomu
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zagrożenie
hałasem

Kierunki interwencji:
1. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budynki i
infrastruktura publiczna.

Modernizacja budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja, instalacja
OZE, wymiana źródła c.o. i c.w.u., wymiana oświetlenia).

Modernizacja oświetlenia ulicznego.
2. Ograniczenie zużycia energii - transport.

Rozwój sieci komunikacji rowerowej (budowa, remont i oznakowanie ścieżek
rowerowych).

Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń (remonty
i poprawa stanu nawierzchni dróg).
3. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budownictwo
mieszkaniowe.

Wymiana niskosprawnych pieców węglowych na ecodesign.

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych.
4. Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne
.

Edukacja i informacja o niskiej emisji /kampanie informacyjne i promocyjne.

Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
i jednostkach.

Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza.
Cel: Planowanie przestrzenne kształtujące właściwy klimat akustyczny oraz stosowanie
zabezpieczeń akustycznych dla terenów mieszkalnych.

Pola elektromagnetyczne

Gospodarowanie
wodami

Kierunki interwencji:
1. Wprowadzanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów
odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów,
2. Kontynuowanie kontroli hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej.
Cel: Minimalizacja oddziaływania promieniowania niejonizującego.
Kierunki interwencji:
1. Rozmieszczanie nowych instalacji zgodnie z wymaganymi strefami ochronnymi,
2. Udział społeczeństwa w uzgadnianiu niskokonfliktowych lokalizacji nowych źródeł pól
elektromagnetycznych.
Cele: Gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem wody,
Minimalizacja ryzyka powodziowego,
Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi - Dążenie do osiągnięcia
dobrego stanu wód,
Kierunki interwencji:
1. Działania lokalne poprawiające stan wód powierzchniowych i podziemnych:
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Ograniczanie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rozproszonych: zanieczyszczeń z
terenów zurbanizowanych i przemysłowych, w tym spływów powierzchniowych
zanieczyszczonych ścieków opadowych do wód podziemnych,
Działania edukacyjne dla rolników w zakresie właściwego stosowania nawozów
sztucznych, naturalnych, środków ochrony roślin w celu przeciwdziałania
zanieczyszczenia środowiska biogenami.

2.

Działanie na rzecz zabezpieczenia gminy przed powodzią i suszą hydrologiczną:
Właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią i suszą hydrologiczną z
uwzględnieniem wymagań dotyczących oceny zagrożenia tymi zdarzeniami,
 Sukcesywne prowadzenie prac konserwacyjnych i modernizacyjnych w obrębie
urządzeń wodnych (głównie konserwacja rowów, śluz wałowych, naprawa i
modernizacja wałów przeciwpowodziowych),
 Wdrożenie ochrony naturalnych terenów zalewowych,
 Wyznaczenie i wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego
wytycznych z map zagrożenia i ryzyka powodziowego lub innych branżowych
dokumentów w tym zakresie, propagowanie całkowitego zakazu realizacji inwestycji
budowlanych niezwiązanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym na tych
obszarach,
 Współdziałanie z administracją rządową i sąsiednimi samorządami w celu realizacji
kompleksowego systemu ochrony przed powodzią.
Cel: Wyposażenie terenu gminy w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.


5.

6.

7.

8.

Gospodarka
wodno-ściekowa

Zasoby
geologiczne

Gleby

Gospodarka
odpadami
i zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Kierunki interwencji:
1. Remonty/przebudowa oczyszczalni ścieków,
2. Działania zmierzające do usprawnienia funkcjonowania oczyszczalni: kontrola
nieruchomości pod kątem likwidacji dzikich podłączeń wód z rynien do kanalizacji przegląd studni kanalizacyjnych pod kątem ich szczelności, wykonanie uszczelnień
studni.
3. W miarę możliwości finansowych, budowa kanalizacji sanitarnej.
Cel: Racjonalna gospodarka zasobami kopalin ze złóż.
Kierunki interwencji:
1. Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wyrobisk.
Cel: Zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi, zapobieganie
degradacji gleb, powierzchni ziemi oraz właściwe gospodarowanie gruntami.
Kierunki interwencji:
1. Zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi,
2. Rozwój monitoringu gleb,
3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie właściwego
użytkowania gruntów i gleb.
4. Identyfikacja i monitoring osuwisk.
Cel: Racjonalna gospodarka odpadami wytworzonymi w mieście zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami.
Kierunki interwencji:
1. Osiągnięcie poziomów recyklingu surowców oraz ograniczenia ilości składowania
odpadów ulegających biodegradacji,
2. Zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów wielkogabarytowych, budowlanych,
niebezpiecznych, opakowaniowych, biodegradowalnych i innych,
3. Zwiększenie możliwości wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych,
4. Kontynuacja działań na rzecz demontażu wyrobów zawierających azbest z budynków
mieszkalnych i bezpieczne usunięcie ich z terenu gminy.
5. Edukacja mieszkańców na temat konieczności segregowania i właściwego
postępowania z odpadami,
6. Edukacja na temat szkodliwości azbestu oraz bezpiecznych metod usuwania i
unieszkodliwiania odpadów azbestowych.
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9.

10.

Zasoby
przyrodnicze

Zagrożenie
poważnymi
awariami

Cel: Ochrona różnorodności biologicznej, zapobieganie degradacji ekosystemów w
szczególności objętych przestrzenną formą ochrony, zrównoważona gospodarka leśna,
tworzenie zielonej infrastruktury.
Kierunki interwencji w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego:
1. Ochrona różnorodności biologicznej oraz zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i
stabilności ekosystemów poprzez zrównoważone użytkowanie jej elementów,
2. Przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody,
3. Utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków flory fauny,
4. Uwzględnienie terenów chronionych i zasad ich ochrony w planowaniu przestrzennym,
5. Popularyzacja idei ochrony przyrody.
Cel: Zmniejszenie zagrożenia dla mieszkańców i środowiska z powodu poważnych awarii
Kierunki interwencji:
1. Wspieranie i stałe ulepszanie współpracy organów i służb ratownictwa biorących udział
w przeciwdziałaniu bądź usuwaniu skutków poważnych awarii i zagrożeń naturalnych,
2. Minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków awarii dla ludzi, środowiska,
dziedzictwa kulturowego, działalności gospodarczej.

6.2 Działania poprawiające stan środowiska wraz z harmonogramem
Działania poprawiające stan środowiska naturalnego na terenie Gminy Łapanów będą prowadzone
jako:
 działania własne gminy – realizowane w większości przez samorząd oraz jednostki
bezpośrednio podległe gminie,
 działania koordynowane – realizowane są przez jednostki i instytucje działające na terenie
gminy w sektorze gospodarki komunalnej, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe
realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska, zadania w zakresie bezpieczeństwa
publicznego (interesariusze) itp.
Poprawa stanu środowiska uzależniona jest od poprawy stanu jego poszczególnych komponentów:
powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, zasobów przyrodniczych.
Natomiast na podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy składa się kilka czynników, które
wzajemnie się uzupełniają, m.in.: poprawa warunków bytowych, poprawa stanu wyposażenia gminy
w urządzenia obsługi turystyki, rekreacji i wypoczynku, wzrost atrakcyjności środowiska
przyrodniczego i krajobrazowego, ale również poprawa stanu jakości wód, powietrza oraz terenów
leśnych.
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Tabela 14. Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem
Lp.

1

Obszar interwencji

Ochrona klimatu i
jakości powietrza

Cel

Poprawa jakości
powietrza
poprzez
ograniczenie
niskiej emisji
oraz wzrost
poziomu
wykorzystania
odnawialnych
źródeł energii.

Wskaźnik
Nazwa (+ źródło
Wartość Wartość Kierunek interwencji
danych)
bazowa docelowa
Ograniczenie zużycia
energii, redukcja
emisji CO2,

-

-

Ograniczenie zużycia
energii, redukcja
emisji CO2 i pyłów

-

-

Ograniczenie zużycia
energii, redukcja
emisji CO2,

-

-

Ograniczenie zużycia
energii, redukcja
emisji CO2 i pyłów

-

-

Ograniczenie zużycia
energii, redukcja
emisji CO2

-

-

Liczba kontroli

Liczba akcji
edukacyjnych

-

-

Podmiot
odpowiedzialny

Koszt i źródła
finansowania

Ryzyka

Urząd Gminy

b.d.

brak
środków
finansowych

Urząd Gminy

b.d.

brak
środków
finansowych

Urząd Gminy,
Mieszkańcy

b.d.

brak
środków
finansowych

Urząd Gminy,
Mieszkańcy

b.d.

brak
środków
finansowych

Urząd Gminy

b.d.

brak
środków
finansowych

Działania kontrolne i
egzekucyjne
zmierzające do
eliminacji spalania
odpadów w
kotłowniach
domowych

Urząd Gminy

b.d.

brak
środków
finansowych

Edukacja i informacja
o niskiej emisji

Urząd Gminy

b.d.

brak
środków
finansowych

Zadania

Sukcesywna
modernizacja
oświetlenia ulicznego
w gminie
Kompleksowa
termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej
Montaż odnawialnych
źródeł energii w
indywidualnych
Ograniczenie zużycia
gospodarstwach
energii domowych
transport,
Ograniczenie zużycia
Wymiana źródeł
energii i wytwarzanie
ciepła w
energii z
indywidualnych
odnawialnych
gospodarstwach
źródeł - budownictwo
domowych
mieszkaniowe,
Rozwój sieci dróg
rowerowych
Ograniczenie
Ograniczenie
zużycia energii i
wytwarzanie
energii z
odnawialnych
źródeł –
budynki i
infrastruktura
publiczna,

-

zużycia
energii - sektor
działalności
gospodarczej,

-

Działania
informacyjne,
edukacyjne
i planistyczne,
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Lp.

2

3

4

Obszar interwencji

Zagrożenie hałasem

Cel

Planowanie
przestrzenne
kształtujące
właściwy klimat
akustyczny

Minimalizacja
Pola
oddziaływania
elektromagnetyczne promieniowania
niejonizującego

Gospodarowanie
wodami

Gospodarowanie
wodami dla
ochrony przed:
powodzią, suszą
i deficytem
wody,
Minimalizacja
ryzyka
powodziowego,
Ochrona i
zrównoważone
gospodarowanie
zasobami
wodnymi Dążenie do

Wskaźnik
Nazwa (+ źródło
Wartość Wartość Kierunek interwencji
danych)
bazowa docelowa
Liczba
opracowanych
dokumentów

-

-

Liczba decyzji

-

-

Liczba akcji
edukacyjnych

-

-

Poziom PEM

-

-

Liczba
opracowanych
dokumentów

-

-

Liczba podjętych
działań

-

-

Zadania

Planowanie
przestrzenne z
uwzględnieniem
ochrony powietrza
Preferowanie
niekonfliktowych
Wprowadzanie do
lokalizacji obiektów
miejscowego planu
usługowych
zagospodarowania
i przemysłowych.
przestrzennego
zapisów odnośnie
Prowadzenie
standardów
działalności
akustycznych dla
edukacyjnej o
poszczególnych
zagrożeniu
terenów
środowiska i zdrowia
ludzkiego hałasem
Rozmieszczanie
Kontrola
nowych instalacji
rozmieszczania
zgodnie z
nowych instalacji
wymaganymi
zgodnie z
strefami ochronnymi, wymaganymi strefami
ochronnymi
Wprowadzenie do
planów
zagospodarowania
przestrzennego i
Działania lokalne
studium
poprawiające stan
zagospodarowania
wód
przestrzennego gminy
powierzchniowych i
wytycznych z map
podziemnych
zagrożenia i ryzyka
powodziowego lub
innych branżowych
dokumentów w tym
zakresie
Działanie na rzecz
Przeciwdziałanie
zabezpieczenia gminy suszy hydrologicznej

Podmiot
odpowiedzialny

Koszt i źródła
finansowania

Ryzyka

Urząd Gminy

b.d.

-

Urząd Gminy
Starostwo
Powiatowe

b.d.

-

Urząd Gminy

b.d.

-

Urząd Gminy
Starostwo
Powiatowe

b.d.

-

b.d.

-

b.d.

-

Urząd Gminy

Urząd Gminy
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Lp.

Obszar interwencji

Cel
osiągnięcia
dobrego stanu
wód,

Wskaźnik
Nazwa (+ źródło
Wartość Wartość Kierunek interwencji
danych)
bazowa docelowa
przed powodzią i
suszą hydrologiczną

Liczba podjętych
działań

-

5

Budowa lewego wału
na rzece Stradomce w
km 17+400-17+800
oraz 17+800-18+400,
przebudowa lewego
wału na Stradomce w
km 16+000-17+400

Budowa dwóch
zbiorników
retencyjnych w
dolinie rzeki
Stradomki –
Zegartowice i
Lubomierz.

Gospodarowanie
wodami

Gospodarka wodnościekowa

Zadania

Wyposażenie
terenu gminy w
infrastrukturę
wodnokanalizacyjną

Długość
zrealizowanej sieci
wodociągowej,
Ilość zrealizowanych
przyłączy,
% zwodoc. gminy
Długość
zrealizowanej sieci
kanalizacyjnej,
Ilość zrealizowanych
przyłączy, %
skanalizowania
gminy, Liczba
zmodernizowanych
oczyszczalni ścieków

-

-

Wyposażenie terenu
gminy w
infrastrukturę
kanalizacyjną

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej,
modernizacja
oczyszczalni

Podmiot
odpowiedzialny
Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie oraz
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej w
Krakowie
Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie oraz
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej w
Krakowie

Urząd Gminy

Koszt i źródła
finansowania

Ryzyka

b.d.

-

b.d.

-

Budżet Gminy
RPO WP

brak
środków
finansowych
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Lp.

6

7

8

Obszar interwencji

Cel

Zasoby geologiczne

Racjonalna
gospodarka
zasobami
kopalin ze złóż

Gleby

Zapewnienie
właściwego
sposobu
użytkowania
powierzchni
ziemi,
zapobieganie
degradacji gleb,
powierzchni
ziemi oraz
właściwe
gospodarowanie
gruntami

Gospodarka
odpadami

Racjonalna
gospodarka
odpadami
wytworzonymi
w gminie

Wskaźnik
Nazwa (+ źródło
Wartość Wartość Kierunek interwencji
danych)
bazowa docelowa

Liczba złóż

Liczba
przeprowadzonych
badań

Masa odebranych
odpadów
komunalnych

Ilość usuniętych
dzikich składowisk
odpadów

-

-

-

-

-

-

-

-

Zadania

Zapobieganie
powstawaniu
nielegalnych
wyrobisk

Uwzględnianie w
Planach
zagospodarowania
przestrzennego
wszystkich złóż w
granicach ich
udokumentowania

Zapewnienie
właściwego sposobu
użytkowania
powierzchni ziemi,
Rozwój monitoringu
gleb

Podnoszenie
świadomości
ekologicznej
mieszkańców gminy w
zakresie właściwego
użytkowania gruntów
i gleb, Badanie gleb i
zapobieganie
degradacji gleb

Odbiór i
zagospodarowanie
odpadów
komunalnych doskonalenie systemu
Osiągnięcie
zbiórki odpadów
poziomów recyklingu
komunalnych
surowców oraz
z terenu gminy
ograniczenia ilości
składowania
Budowa Punktu
odpadów ulegających selektywnej Zbiórki
biodegradacji
Odpadów
Komunalnych
Likwidowanie
nielegalnych wysypisk
odpadów

Podmiot
odpowiedzialny

Koszt i źródła
finansowania

Ryzyka

b.d.

-

Urząd Gminy

b.d.

brak
środków
finansowych

Urząd Gminy

Opłat za
gospodarowanie
odpadami

Rosnące
koszty
gospodarki
odpadami

Urząd Gminy

Ok. 200 0000 zł,
brak
Budżet Gminy
środków
RPO WP
finansowych

Urząd Gminy

Urząd Gminy

b.d.

brak
środków
finansowych
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Lp.

Obszar interwencji

Cel

Wskaźnik
Nazwa (+ źródło
Wartość Wartość Kierunek interwencji
danych)
bazowa docelowa
Liczba osób biorąca
udział w akcjach
edukacyjnych

9

10

Ograniczanie
zagrożeń dla
mieszkańców i
środowiska

-

Masa odebranych
odpadów
zawierających azbest

-

-

Powierzchnia
terenów
chronionych

-

-

-

-

-

-

Liczba interwencji

-

-

Ilość szkoleń, ilość
akcji ratowniczych

-

-

Ochrona
różnorodności
biologicznej,
Ilość obiektów
zapobieganie
przeprowadzonych
degradacji
prac
ekosystemów w
konserwacyjnych
szczególności
Zasoby przyrodnicze
objętych
przestrzenną
formą ochrony,
zrównoważona Powierzchnia form
gospodarka
ochrony przyrody
leśna, tworzenie
zielonej
infrastruktury.

Zagrożenie
poważnymi
awariami

-

Edukacja
mieszkańców na
temat właściwego
postępowania z
odpadami,

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Koszt i źródła
finansowania

Ryzyka

Edukacja ekologiczna
związana
z gospodarką
odpadami

Urząd Gminy,
mieszkańcy

b.d.

brak
środków
finansowych

Urząd Gminy,
mieszkańcy

b.d.

brak
środków
finansowych

Urząd Gminy

b.d.

brak
środków
finansowych

Urząd Gminy

b.d.

brak
środków
finansowych

Urząd Gminy

b.d.

-

Urząd Gminy

b.d.

brak
środków
finansowych

Urząd Gminy

Budżet Gminy

-

Kontynuacja działań
na rzecz demontażu
Realizacja Programu
wyrobów
usuwania azbestu
zawierających azbest
Ochrona
Bieżąca ochrona
różnorodności
obszarów i obiektów
biologicznej oraz
prawnie chronionych
zapewnienie ciągłości
istnienia gatunków i
Bieżąca pielęgnacja
stabilności
pomników
przyrody w
ekosystemów
gminie, bieżąca
poprzez
konserwacja drzew i
zrównoważone
zieleni,
użytkowanie jej
elementów,
Uwzględnienie w
Zachowanie i
zwiększenie terenów
miejscowych
dokumentach
leśnych oraz innych
planistycznych form
terenów zielonych
ochrony przyrody
(parki, boiska,
obszary zieleni na
Realizacja zadań w
terenach gminnych,
ramach ustawy o
zieleń przydrożna,
ochronie zwierząt
zieleń gminna),
Wspieranie i stałe
Współpraca z
ulepszanie
organami i służbami
współpracy organów
ratownictwa
i służb ratownictwa
biorącymi udział w
biorących udział w
przeciwdziałaniu bądź
przeciwdziałaniu
usuwaniu skutków
bądź usuwaniu
poważnych awarii
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Lp.

Obszar interwencji

Cel

Wskaźnik
Nazwa (+ źródło
Wartość Wartość Kierunek interwencji
danych)
bazowa docelowa
skutków poważnych
awarii i zagrożeń
naturalnych

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Koszt i źródła
finansowania

Ryzyka

Źródło: opracowanie własne

57

Program Ochrony Środowiska Gminy Łapanów

Tabela 15. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem

L.p.

1.

Obszar interwencji

Ochrona klimatu

Zadanie

Rozwój sieci monitoringu powietrza
Termomodernizacja budynków
jednorodzinnych
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Termomodernizacja budynków i
wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne
2.
3.

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację
WIOS w Krakowie

Szacunkowe
koszty realizacji
zadania (zł)
b.d.

Źródła finansowania

Właściciele budynków

b.d.

Środki własne,
kredyty

Powiatowy Zarząd Dróg
w Bochni

b.d.

Mieszkańcy Gminy,
Przedsiębiorcy

b.d.

WIOS w Krakowie
WIOS w Krakowie

b.d.
b.d.

Powiat bocheński,
Gmina Łapanów,
Budżet Państwa
RPO WM,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW
Budżet Państwa
Budżet Państwa

Zagrożenie hałasem
Pola
elektromagnetyczne
Gospodarowanie
wodami

Rozwój sieci monitoringu hałasu
Kontynuowanie monitoringu pól
elektromagnetycznych
Systematyczna
konserwacja
i cieków

rzek

RZGW Kraków – Polskie
wody, Gmina Łapanów

b.d.

RZGW Kraków – Polskie
wody, Gmina Łapanów

b.d.

5.

Gospodarka wodnościekowa

Ochrona przed powodzią – budowa
i konserwacja urządzeń
przeciwpowodziowych
Budowa indywidualnych oczyszczalni
ścieków – gmina koordynacja

Gmina Łapanów
Mieszkańcy Gminy

b.d.

6.

Zasoby geologiczne

Egzekwowanie systemu kontroli i kar za
nielegalną eksploatację kopalin

Gmina Łapanów
Starostwo Powiatowe

7.

Gleby

8.

Gospodarka
odpadami
i zapobieganie
powstawaniu

Prowadzenie monitoringu jakości gleby i
ziemi
Udział w tworzeniu systemów
regionalnych instalacji do odzysku
i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych

4.

Budżet Państwa

Wskaźnik monitoringu
realizacji zadania
Poziomy zanieczyszczeń
powietrza
Wskaźnik poprawy
efektywności
energetycznej budynków
Długość wykonanych
remontów dróg
redukcja emisji CO2,
redukcja emisji pyłu PM10
Poziomy emisji hałasu
Poziom PEM
Ilość wykonanych prac,
zakres robót

b.d.

Środki UE,
Budżet Państwa,
Budżet Gminy
Środki UE,
Budżet Państwa,
Budżet Gminy
Budżet Gminy
Środki Mieszkańców
WFOŚiGW
RPO WM
n.d.

WIOS w Krakowie

b.d.

Budżet Państwa

Gminy Centralnego
Regionu Gospodarki
Odpadami

b.d.

Budżety gminy,
Budżet Państwa,
NFOŚiGW,
Środki unijne

Poziom zanieczyszczenia
gleb
Postęp prac w zakresie
tworzenia systemu
regionalnego

Ilość wykonanych prac,
zakres robót
Liczba zbiorników

Ilość prowadzonych
postępowań
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L.p.

9.
10.

Obszar interwencji

odpadów
Zasoby przyrodnicze
Zagrożenie
poważnymi
awariami

Zadanie

Coroczne zalesianie gruntów
Usuwanie skutków poważnych awarii
przemysłowych i drogowych

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację

Szacunkowe
koszty realizacji
zadania (zł)

Źródła finansowania

Prywatni właściciele

b.d.

KPPSP w Bochni

Według potrzeb

Środki własne
właścicieli gruntów
Budżet Państwa

Wskaźnik monitoringu
realizacji zadania

Ewidencja obszarów
zalesionych
Ilość poważnych awarii
drogowych na terenie
Gmina Łapanów
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7 System realizacji programu ochrony środowiska
7.1 Zarządzanie programem
Sformułowanie zasad zarządzania środowiskiem stanowi podstawę sprawnej realizacji i kontroli
działań programowych.
Zarządzenie środowiskiem opiera się na wykorzystaniu:
 Instrumentów prawnych – ustaw i rozporządzeń, dających odpowiednie kompetencje organom
administracji rządowej i samorządowej oraz organom administracji specjalnej,
 Instrumentów finansowych (źródła finansowania programu - opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska, administracyjnych kar pieniężnych, funduszy celowych,
 Instrumentów społecznych - współdziałania i partnerstwa, edukacji ekologicznej, komunikacji
społecznej,
 Instrumentów strukturalnych – strategii i programów wdrożeniowych.
Informacja i komunikacja, to instrumenty niezbędne do prowadzenia skutecznej edukacji ekologicznej
społeczeństwa. Kierunki zaproponowane w niniejszym dokumencie mają posłużyć rozbudzeniu
świadomości ekologicznej i spowodować włączenie się mieszkańców gminy w działania na rzecz
ochrony środowiska.
Wśród wielu tematów edukacji ekologicznej, znaczące miejsce należy przypisać edukacji w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony powietrza atmosferycznego, oszczędności energii
i wody.
Rzetelna informacja o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony oraz umiejętność
komunikowania się ze społeczeństwem są warunkiem podniesienia poziomu świadomości
ekologicznej.
Możliwość informowania mieszkańców gminy dają lokalne środki masowego przekazu, specjalne
biuletyny lub też środki pośrednie, takie jak pozarządowe organizacje ekologiczne.

7.2 Współpraca z interesariuszami
Podczas tworzenia niniejszego dokumentu pozyskano dane od:
 Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie,
 PGW Wody Polskie: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie,
 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.
Nadzór nad realizacją programu sprawować będzie Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Łapanów.
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7.3 Wdrażanie programu
7.3.1 Finansowanie
Na wdrażanie programu ochrony środowiska mogą być przeznaczone:
 środki własne,
 kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,
 kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje wspierające
rozwój gmin i powiatów,
 obligacje,
 dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych.
Podstawowymi źródłami środków zewnętrznych, z których mogą korzystać samorządy dla realizacji
programów ochrony środowiska to:
 Budżet Państwa,
 Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy, Wojewódzki,),
 Fundusze UE,
 Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska.
Własne środki samorządu terytorialnego są niezbędne do uzyskania niektórych dotacji.
Fundusze samorządu terytorialnego pochodzą ze środków, takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej – wspierają realizację inwestycji ekologicznych. Przeznaczone są także na: edukację
ekologiczną, opracowania naukowo - badawcze i ekspertyzy dotyczące zagadnień związanych
z ochroną środowiska.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje przedsięwzięcia, które są
podejmowane w związku z koniecznością wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej.
Fundusz stosuje trzy formy dofinansowania: finansowanie pożyczkowe, dotacyjne i kapitałowe.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje pożyczki z opcją
częściowego umorzenia i dotacje na realizację zadań dotyczących: ochrony wód i gospodarki wodnej,
ochrony atmosfery, ochrony powierzchni ziemi, przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom.
Wysokość dofinansowania może sięgać nawet 50%, dotacja może być wyższa w uzasadnionych
przypadkach.
Fundusze Unii Europejskiej - przeznaczone na pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw
najbiedniejszych państw członkowskich. Zasadą współfinansowania jest to, iż część środków
finansowych musi pochodzić z budżetu krajowego. W obecnej chwili programy sektorowe i regionalne
przygotowują się do podjęcia ustaleń na nowy okres finansowania.
Kredyty preferencyjne i komercyjne udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na inwestycje
proekologiczne bez możliwości umorzenia. Kredytobiorca musi posiadać, co najmniej 50% własnych
środków na sfinansowanie zadania. Kredyty komercyjne, nie powinny stanowić podstawowego źródło
finansowania inwestycji.
Własne środki inwestorów prywatnych – koszty niektórych inwestycji pokrywają z własnych środków
podmioty gospodarcze i prywatni inwestorzy.
Inwestycje finansowane przez podmioty gospodarcze mogą być dofinansowane z kredytów
komercyjnych i funduszy ochrony środowiska.
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7.3.2 Monitoring Programu
Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:
 określenia stopnia wykonania zadań / działań,
 określenia stopnia realizacji przyjętych celów,
 oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem,
 analizy przyczyn tych rozbieżności.
Osiągnięcie celów wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łapanów na lata 20202023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 r.” wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu
przebiegu realizacji programu.
Wójt (poprzez jednostkę koordynującą Program) będzie oceniał, co dwa lata stopień wdrożenia
Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania zadań
zdefiniowanych w programie.
Stały monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie w razie
wystąpienia takiej konieczności odpowiednich korekt. Podstawą właściwego systemu oceny realizacji
Programu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska
i zmiany presji na środowisko.
Wskaźniki presji wywieranej na środowisko odnoszą się do tych form działalności, które zmniejszają
ilość i jakość zasobów środowiska, przy czym możliwe jest rozróżnienie:


wskaźników presji bezpośredniej, wyrażonej w kategoriach emisji zanieczyszczeń lub
konsumpcji zasobów środowiska,

Wskaźniki stanu odnoszą się, do jakości środowiska i jakości jego zasobów; jako takie odnoszą się do
ostatecznych celów realizacji Planu i powinny być konstruowane w sposób umożliwiający dokonanie
przeglądowej oceny stanu środowiska i zmian dokonujących się w czasie.
Dzięki monitorowaniu realizowanych zadań i powiązaniu ich z określonymi wskaźnikami można śledzić
czy założony trend przyjmuje oczekiwane wartości.
W tabeli poniżej wskazano wskaźniki monitorowania aktualizacji POŚ przyjmując, że lista ta nie jest
wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.
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Tabela 16. Wskaźniki monitorowania POŚ
Lp.

Stan w roku
2019 r.

Wskaźnik

A. Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko
1.
Stan, jakość powietrza

2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Jakość wód powierzchniowych JCW
Długość sieci wodociągowej km
Długość sieci kanalizacyjnej km
Liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej
Liczba ludności korzystająca z sieci kanalizacyjnej
Ilość przyłączy budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej szt.
Ilość przyłączy do sieci kanalizacyjnej szt.
Odpady komunalne zebrane z budynków zamieszkałych ogółem Mg
Odpady komunalne zebrane z budynków zamieszkałych selektywnie Mg
Ilość odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Mg
Osiągnięcie poziomu recyklingu i użycia przygotowania do ponownego użycia
odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła %
Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
odebranych z terenu gminy odpadów komunalnych %
% wskaźnik lesistości
% powierzchni terenów objętych ochroną prawną
Powierzchnia lasów ha
Ilość pomników przyrody szt.

st. średnioroczne
benzo(a)pirenu, przekroczenie
dobra
167,6
28,7
6 914
2 151
1 911
439
492,670
305,14
54,320
54
0
100

26,5
100
1 900,47
11

Sprawozdawczość
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020
r. poz. 1219, 1378, 1565. z późn. zm.) Gminy Łapanów, co 2 lata przedstawia Radzie Gminy
sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Po przedstawieniu niniejszego raportu Radzie
Gminy, należy skierować go do organu wykonawczego powiatu.

7.4 Harmonogram wdrażania Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Łapanów na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027
Harmonogram działań monitorujących aktualizację POŚ
Działania
2020
2021
2022
2023

2024

2025

2026

2027

Monitoring
stanu
środowiska
Raporty z
realizacji
programu
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Tabela 17. Wskaźniki - najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem.
Lp.
Zagadnienie
Główne działania w latach 2020-2023
Instytucje uczestniczące
z uwzględnieniem perspektywy do 2027 r.
1.
Wdrażanie „Programu
Wójt,
 Koordynacja wdrażania Programu,
Ochrony Środowiska dla
Inne jednostki wdrażające
 Współpraca z interesariuszami,
Gminy Łapanów na lata
Program
 Raporty o wykonaniu Programu (4 x
2020-2023 z
/2021, 2023, 2025,2027),
uwzględnieniem
perspektywy do 2027 r.
2.
Edukacja ekologiczna,
Wójt, organy gminy,
 Rozwój różnorodnych form edukacji
Komunikacja ze
Zarząd województwa,
ekologicznej,
społeczeństwem,
WIOŚ,
 Realizacja zapisów ustawowych dot.
System informacji
dostępu do informacji o środowisku i jego Organizacje pozarządowe.
o środowisku,
ochronie,
 Wykorzystanie mediów (prasa, telewizja,
internet) w celach informowania
społeczeństwa o podejmowanych
i planowanych działaniach z zakresu
ochrony środowiska,
 Wydawanie ulotek i broszur
informacyjnych z zakresu ochrony
środowiska,
 Szersze włączenie organizacji
pozarządowych w proces edukacji
ekologicznej i komunikacji ze
społeczeństwem.
3.
Systemy zarządzania
Wójt, Starosta,
 Wspieranie i promowanie zakładów /
środowiskiem
Wojewoda,
instytucji wdrażających system
Fundusze celowe.
zarządzania środowiskiem.
4.
Monitoring stanu
WIOŚ
 Zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
środowiska
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8 Załączniki
Załącznik nr 1 - Cele środowiskowe wybranych dokumentów strategicznych
I.
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności
1. Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska
i.
Kierunek interwencji – Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,
ii.
Kierunek interwencji – Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,
iii.
Kierunek interwencji – Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce,
iv.
Kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem
energii,
v.
Kierunek interwencji – Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki,
vi.
Kierunek interwencji – Zwiększenie poziomu ochrony środowiska,
2. Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych
i.
Kierunek interwencji – Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach,
ii.
Kierunek interwencji – Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych
miejsc pracy na wsi i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie – miasta,
iii.
Kierunek interwencji – Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora
rolno-spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz stymulujący wzrost
pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
iv.
Kierunek interwencji – Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych stymulujących
rozwój miast,
3. Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski
i.
Kierunek interwencji – Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez
utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu
transportowego
II.
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
1. Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość
organizacyjną
i.
Kierunek interwencji – Stymulowanie popytu na innowacje przez sektor publiczny
2. Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony
i.
Kierunek interwencji – Wsparcie dla podwyższania atrakcyjności inwestycyjnej Śląska oraz
promocji zmian strukturalnych
ii.
Kierunek interwencji – Aktywne gospodarczo i przyjazne mieszkańcom miasta
iii.
Kierunek interwencji – Rozwój obszarów wiejskich
3. Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Transport
i.
Kierunek interwencji – Budowa zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci transportowej
służącej konkurencyjnej gospodarce
ii.
Kierunek interwencji – Zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności
4. Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Energia
i.
Kierunek interwencji – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju
ii.
Kierunek interwencji – Poprawa efektywności energetycznej
iii.
Kierunek interwencji – Rozwój techniki
5. Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Środowisko
i.
Kierunek interwencji – Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych i osiągnięcie
wysokiej jakości wód
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ii.

III.

Kierunek interwencji – Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub istotne
zmniejszenie ich oddziaływania
iii.
Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego
iv.
Kierunek interwencji – Ochrona gleb przed degradacją
v.
Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami geologicznymi
vi.
Kierunek interwencji – Gospodarka odpadami
vii.
Kierunek interwencji – Oddziaływanie na jakość życia w zakresie klimatu akustycznego
i oddziaływania pól elektromagnetycznych
Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki
wodnej
1. Cel szczegółowy: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego (I)
i.
Kierunek interwencji: Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie
dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu
wód (I.1)
ii.
Kierunek interwencji: Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne
zmniejszenie ich oddziaływania (I.2)
iii.
Kierunek interwencji: Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb (I.3)
iv.
Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie
bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej (I.4)
2. Cel szczegółowy: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami
środowiska (II)
i.
Kierunek interwencji: Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu (II.1)
ii.
Kierunek interwencji: Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki
leśnej (II.2)
iii.
Kierunek interwencji: Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
(II.3)
iv.
Kierunek interwencji: Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie
i wdrożenie polityki surowcowej państwa (II.4)
v.
Kierunek interwencji: Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie
najlepszych dostępnych technik BAT (II.5)
3. Cel szczegółowy: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz
zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych (III)
i.
Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zmianom klimatu (III.1)
ii.
Kierunek interwencji: Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk
żywiołowych (III.2)
4. Cel szczegółowy: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności
i postaw) ekologicznych społeczeństwa (IV)
i.
Kierunek interwencji: Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców
zrównoważonej konsumpcji (IV.1)
5. Cel szczegółowy: Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania
instrumentów ochrony środowiska (V)
i.
Kierunek interwencji: Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska
oraz doskonalenie systemu finansowania (V.1)
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IV.

V.

VI.

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”
1. Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia
w energię
i.
Kierunek interwencji 2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii,
ii.
Kierunek interwencji 2.2. Poprawa efektywności energetycznej,
iii.
Kierunek interwencji 2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,
iv.
Kierunek interwencji 2.7. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,
v.
Kierunek interwencji 2.8. Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów
wykorzystujących paliwa alternatywne,
Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”
1. Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej
i efektywnej gospodarki
i.
Kierunek działań 1.2. Koncentracja wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych
i innowacyjnych
a) Działanie 1.2.3. Identyfikacja i wspieranie rozwoju obszarów i technologii
o największym potencjale wzrostu,
b) Działanie 1.2.4. Wspieranie różnych form innowacji,
c) Działanie 1.2.5. Wspieranie transferu wiedzy i wdrażania nowych/
nowoczesnych technologii w gospodarce (w tym technologii środowiskowych),
ii.
Kierunek działań 1.3. Uproszczenie, zapewnienie spójności i przejrzystości systemu danin
publicznych mające na względzie potrzeby efektywnej i innowacyjnej gospodarki
a) Działanie 1.3.2. Eliminacja szkodliwych subsydiów i racjonalizacja ulg
podatkowych,
2. Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców
i.
Kierunek działań 3.1. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. „bardziej
zieloną ścieżkę”, zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki,
a) Działanie 3.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej produkcji
i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej,
b) Działanie 3.1.2. Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy na
temat wyzwań zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu,
c) Działanie 3.1.3. Wspieranie potencjału badawczego oraz eksportowego
w zakresie technologii środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem
niskoemisyjnych technologii węglowych (CTW),
d) Działanie 3.1.4. Promowanie przedsiębiorczości typu „business
& biodiversity”, w szczególności na obszarach zagrożonych peryferyjnością,
ii.
Kierunek działań 3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie
planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl
życia
a) Działanie 3.2.1. Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej
przedsięwzięć architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów,
b) Działanie 3.2.2. Stosowanie zasad zrównoważonej architektury
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku
i.
Kierunek interwencji 3: zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności
ii.
Kierunek interwencji 5: ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko
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VII.

VIII.

IX.

X.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030
1. Cel szczegółowy II. Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska
i.
Kierunek interwencji: II.4. Zrównoważone gospodarowanie i ochrona zasobów środowiska
ii.
Kierunek interwencji: II.5. Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie tym zmianom
Strategia „Sprawne Państwo 2020”
1. Cel 3. Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych
i.
Kierunek interwencji 3.2. Skuteczny system zarządzania rozwojem kraju
a) Przedsięwzięcie 3.2.1. Wprowadzenie mechanizmów zapewniających spójność
programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego,
b) Przedsięwzięcie 3.2.2. Zapewnienie ładu przestrzennego,
c) Przedsięwzięcie 3.2.3. Wspieranie rozwoju wykorzystania informacji
przestrzennej z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
2. Cel 5. Efektywne świadczenie usług publicznych
i.
Kierunek interwencji 5.2. Ochrona praw i interesów konsumentów
a) Przedsięwzięcie 5.2.3. Wzrost świadomości uczestników obrotu
o przysługujących konsumentom prawach oraz stymulacja aktywności
konsumenckiej w obszarze ochrony tych praw,
ii.
Kierunek interwencji 5.5. Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi, ze
szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych
a) Przedsięwzięcie 5.5.2. Nowoczesne zarządzanie usługami publicznymi,
3. Cel 7. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego
i.
Kierunek interwencji 7.5. Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego
a) Przedsięwzięcie 7.5.1. Usprawnienie działania struktur zarządzania
kryzysowego,
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022
1. Cel 3. Rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
i.
Priorytet 3.1. Zwiększanie odporności infrastruktury krytycznej
a) Kierunek interwencji 3.1.3. Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania
energetyki jądrowej w Polsce,
2. Cel 4. Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa
i.
Priorytet 4.1. Integracja rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa narodowego
a) Kierunek interwencji 4.1.1. Wzmocnienie relacji między rozwojem
regionalnym kraju a polityką obronną,
b) Kierunek interwencji 4.1.2. Koordynacja działań i procedur planowania
przestrzennego uwzględniających wymagania obronności i bezpieczeństwa
państwa,
c) Kierunek interwencji 4.1.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury przez sektor
bezpieczeństwa,
d) Kierunek interwencji 4.1.4. Wspieranie ochrony środowiska przez sektor
bezpieczeństwa,
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030
1. Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym,
środowiskowym i przestrzennym
i.
Kierunek interwencji 1.3. Przyspieszenie transformacji profilu gospodarczego Śląska
ii.
Kierunek interwencji 1.4. Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach zdegradowanych
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iii.

XI.

XII.

XIII.

Kierunek interwencji 1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług
publicznych i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną obszarów
2. Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych
i.
Kierunek interwencji 2.3. Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie podejścia opartego
na Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
1. Cel szczegółowy 4. Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej
i.
Kierunek interwencji – kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez promocję zdrowia,
edukację zdrowotną oraz prośrodowiskową oraz działania wspierające dostęp do zdrowej
i bezpiecznej żywności,
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020
1. Cel szczegółowy 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego
i.
Priorytet Strategii 4.1. Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności społecznej
a) Kierunek działań 4.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
oraz krajobrazu,
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku2
1. Kierunek – poprawa efektywności energetycznej
i.
Cel główny – dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj.
rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną,
ii.
Cel główny – konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do
poziomu UE-15,
2. Kierunek – wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii
i.
Cel główny – racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ii.
Cel główny – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację
źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego,
3. Kierunek – wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła
i.
Cel główny – zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy
uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz
przyjaznych środowisku technologii,
4. Kierunek – dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie
energetyki jądrowej
i.
Cel główny – przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie
inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych
na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej
kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania,
budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych
5. Kierunek – rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw
i.
Cel główny – wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co
najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach
następnych,

Trwają prace nad projektem nowej polityki energetycznej państwa. POŚ powinny być spójne z aktualnie obowiązującym
dokumentem.
2
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ii.

Cel główny – osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych
oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji,
iii.
Cel główny – ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania
biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym
biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną
i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną,
iv.
Cel główny – wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń
piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa,
v.
Cel główny – zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie
optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie
dostępnych surowcach,
6. Kierunek – rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii
i.
Cel główny – zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez
to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen,
7. Kierunek – ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko
i.
Cel główny – ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu
bezpieczeństwa energetycznego,
ii.
Cel główny – ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów
wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych,
iii.
Cel główny – ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód
powierzchniowych i podziemnych,
iv.
Cel główny – minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie
ich w gospodarce,
v.
Cel główny – zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii
niskoemisyjnych.
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