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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 Pcim położona jest w południowo-wschodniej części Beskidu Średniego, w powiecie 

myślenickim województwa małopolskiego. W skład gminy wchodzą trzy miejscowości: Pcim, Stróża  

i Trzebunia liczące łącznie ponad 11 082 mieszkańców. Dogodne położenie czyni ją łatwo dostępną dla 

turystów, Pcim znajduje się przy trasie S7 (Zakopianka) w odległości 46 km od Krakowa i 61 km od 

Zakopanego. Położona przy tej samej trasie Stróża leży 7 km na północ od Pcimia. Stąd lokalną drogą 

można dojechać do Trzebuni, której centrum odległe jest od Stróży o 6 km. 

Rzeźbę regionu charakteryzują zaokrąglone, rozległe wierzchowiny (najwyższa część grzbietu górskiego 

lub płaskowyżu wyżynnego), przechodzące poniżej w strome wypukło – wklęsłe stoki. Do częstych jej 

elementów należą osuwiska, w rejonie których niekiedy występują ściany skalne bądź niewielkie 

stawki. 

Lesistość Gminy wynosi 49,1%. Wyraźnie zaznacza się piętrowy układ roślinności. W piętrze pogórza 

(do 550 m. n.p.m.) występują grądy i bory mieszane, zaś w znajdującym się poniżej piętrze regla 

dolnego – bory jodłowe i buczyny. Wzdłuż rzek i potoków rosną łęgi i olszy. Łęgi występują wyłącznie 

w dolinie raby. Drzewostan stanowi tu wierzba biała, topola biała i czeremcha zwyczajna. 

 

Stan środowiska w Gminie Pcim 

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2018 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 Pcim do obszarów 

przekroczeń stężeń zanieczyszczeń pyłu PM10 – 24h, pyłu PM2.5 oraz B(a)P/rok. Gmina Pcim znajduje 

się w strefie podlegającej ocenie jakości powietrza – strefa małopolska. 

 

Na terenie Gminy Pcim znajduje się obszar Natura 2000 - Raba z Mszanką. Specjalny obszar ochrony 

siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), Kod obszaru: PLH120093, powierzchnia: 249,3 ha. 

Obszar stanowią fragmenty trzech rzek. Odcinek Raby rozpoczyna się od ujścia Potoku Olszówka (Raba 

Niżna) do mostu na trasie Myślenice-Osieczany. Odcinek Mszanki rozpoczyna się od ujścia potoku 

Łutówka (miejscowość Mszana Górna, przysiółek Fligi) do ujścia do Raby, wraz z Porębianką od mostu 
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w Podobinie.  W skład obszaru wchodzi cała Krzywiczanka: od źródeł do ujścia do Raby oraz część 

Krzczonówki: od miejscowości Wojkówka (przy ujściu Bogdanówki) do ujścia do Raby. 

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych: 

• zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część -  

z przewagą wierzby), 

 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt: 

• minóg strumieniowy – ryba,  

• głowacz białopłetwy – ryba,  

• brzanka – ryba.  

 

Na terenie gminy znajduje się 7 pomników przyrody. Wszystkie to stare, okazałe drzewa. Dąb Janosik 

rosnący na os. Hajdamaki. wiąz Halniak. Przy leśniczówce w Trzebuni rośnie grupa pięciu pomnikowych 

dębów, o obwodach od 249 do 386 cm i wysokości od 20 do 23 m. Jedynym pomnikiem przyrody 

nieożywionej są skałki Piekliskona na granicy Trzebuni i Więciórki. 

 

System wód powierzchniowych tworzony jest przez rzeki przepływające przez teren gminy. Gmina 

Pcim położona jest w 99,95% w zlewni rzeki Raby (pozostałe 0,05% należy do zlewni rzeki Skawinki). 

Raba jest największą rzeką przepływającą przez gminę. Jest rzeka typowo górską, o deszczowo – 

śnieżno – gruntowym typie zasilania. Cechą charakterystyczną Raby jest jej duża zmienność stanów 

wody. W okresie letnim często zaobserwować można wezbrania wody. Najważniejszymi ciekami 

wodnymi III rzędu (bezpośrednimi dopływami Raby) są: Krzczonówka (dł. na terenie gminy 1,1 km), 

Kaczanka (dł. 4,8 km), Trzebunka (dł. 11,6 km z czego na terenie gminy 11,2 km), Ziębówka, 

Krzywiczanka (dł. 5,5 km) i Suszanka (7,7 km). 

Gospodarka odpadami jest realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulowana przez 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pcim. 

 

Sieć wodociągowa 

Gmina posiada ujęcie powierzchniowe, zbiornik o pojemności 150 m3, czynna sieć wodociągowa  

o długości 3,4 km. Podłączeni do sieci wodociągowej: 67 budynków mieszkalnych, 6 letniskowych oraz 

2 budynki Szkoły Podstawowej, Przedszkole nr 1 w Pcimiu, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, Bank 

Spółdzielczy, Remiza OSP, Obiekty Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pcimiu, biurowy, 

produkcyjny i handlowe. 

 

Odprowadzenie ścieków 

W gminie Pcim istnieje jeden system kanalizacji sanitarnej. W Pcimiu od 2002 roku funkcjonuje 

mechaniczno-biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 433 m3/dobę. 

Oczyszczalnia wraz z systemem kanalizacyjnym obejmuje ok. 383 gospodarstw domowych. Łączna 

długość sieci to 26,5 km. Pozostała ludność 76,7% mieszkańców odprowadza ścieki we własnym 

zakresie głównie do indywidualnych zbiorników bezodpływowych. 

 

Częścią infrastruktury kanalizacyjnej na obszarze Gminy Pcim zarządza spółka „Górna Raba” Sp. z o. o. 

z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Krakowskiej 27 e. Spółka w gminie obsługuje: 

 18,2 km sieci kanalizacyjnej, 
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 1 przepompownię sieciową, 

 1 oczyszczalnie ścieków. 
 

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 Cele / kierunki interwencji 

Ochrona klimatu i jakości powietrza Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz 

wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Zagrożenie hałasem Planowanie przestrzenne kształtujące właściwy klimat akustyczny oraz 

stosowanie zabezpieczeń akustycznych dla terenów mieszkalnych. 

Pola elektromagnetyczne 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.  

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 i 

zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

Racjonalna gospodarka odpadami wytworzonymi w gminie zgodnie  

z hierarchią postępowania z odpadami.  

Zasoby przyrodnicze Ochrona różnorodności biologicznej, zapobieganie degradacji 

ekosystemów w szczególności objętych przestrzenną formą ochrony, 

zrównoważona gospodarka leśna, tworzenie zielonej infrastruktury.  

Zagrożenie poważnymi awariami 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. 2019 poz. 1396), 

Ustawy o charakterze ogólnym i uzupełniającym: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506), 

 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. 2018 poz. 2081), 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 

poz. 1945), 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), 

 ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2019 poz. 545), 

 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2019 poz. 755) wraz  

z rozporządzeniami, 

 ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2018 poz. 2389). 

 

 

3.2 Analiza regionalnych planów istotnych z punktu widzenia  POŚ 
 

3.2.1 Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego  

 

Zgodnie z Załącznikiem do uchwały Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 

stycznia 2017 roku, Program ten określa następujące główne wyzwania i obowiązki dla Gminy Pcim: 

1. Realizacja uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego ograniczającej użytkowanie 

instalacji i stosowanie paliw stałych na terenie Małopolski, 

2. Opracowanie w ramach możliwości finansowych gminy programu pomocy socjalnej dla 

mieszkańców, którzy ze względów materialnych nie będą w stanie przeprowadzić wymiany 

urządzeń grzewczych lub ponosić kosztów ogrzewania lokalu żadnym ze sposobów 

dopuszczonych w uchwale, 

3. Realizacja programów ograniczania niskiej emisji lub Planów gospodarki niskoemisyjnej 

poprzez stworzenie systemu zachęt finansowych do wymiany systemów grzewczych; 

4. Likwidacja ogrzewania na paliwa stałe w obiektach użyteczności publicznej 

5. Koordynacja realizacji działań naprawczych określonych w Programie wykonywanych przez 

poszczególne jednostki gminy oraz mieszkańców; 

6. Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje); 
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7. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego: wymogów dotyczących 

zaopatrywania mieszkań w ciepło z sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, a w przypadku braku  

z zastosowaniem urządzeń zgodnych z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego; 

projektowanie linii zabudowy uwzględniające zapewnienie „przewietrzania” obszarów 

zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie; 

8. Prowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w centrach miast wymuszającej ograniczenia  

w korzystaniu z samochodów oraz tworzenie stref ograniczonego ruchu pojazdów; 

9. Tworzenie alternatywy komunikacyjnej w postaci ciągów pieszych i rowerowych 

10. Kontrola gospodarstw domowych, zgodnie z aktualnymi przepisami o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz art. 379 ustawy POŚ; 

11. Kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na otwartych 

przestrzeniach na podstawie art. 379 ustawy POŚ; 

12. Eliminacja emisji wtórnej z budów i działania na rzecz poprawy stanu dróg 

13. Promocja wprowadzania w zakładach przemysłowych oraz instytucjach publicznych systemów 

zarządzania środowiskiem (ISO + EMAS); 

14. Uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza poprzez 

odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych 

15. Rozważenie w planach perspektywicznych tworzenia inteligentnych systemów energetyki 

rozproszonej z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii, w tym odnawialnej. 

16. Aktualizacja lub opracowanie w przypadku braku założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe w oparciu o nowe kierunki wytyczne planem 

energetycznym województwa oraz Programem ochrony powietrza. 

17. Przekazywanie informacji i ostrzeżeń związanych z sytuacjami zagrożenia zanieczyszczeniem 

powietrza: udział w informowaniu społeczeństwa o stanie zanieczyszczenia powietrza oraz 

sytuacjach alarmowych; tworzenie i aktualizowanie bazy adresowej dyrektorów jednostek 

oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków), opiekuńczych oraz dyrektorów szpitali i przychodni 

podstawowej opieki zdrowotnej, do których będą wysyłane komunikaty powiatowego 

centrum zarządzania kryzysowego o zagrożeniu zanieczyszczeniem powietrza, 

18. Realizacja działań ujętych w planie działań krótkoterminowych w zależności od ogłoszonego 

alarmu. 

19. Przedkładanie Marszałkowi Województwa Małopolskiego sprawozdań z realizacji działań 

ujętych w niniejszym Programie. 
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Wymagania szczegółowe dla Gminy Pcim: 

 wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu instalacji na paliwa stałe - wymagany efekt 

ekologiczny ograniczenia emisji: 

o lata 2017-2019: PM10 – 24 Mg/rok, PM2,5 – 24 Mg/rok, B(a)P – 0,013 Mg/rok, CO2 – 

626 Mg/rok,  

o lata 2020-2023: PM10 – 30 Mg/rok, PM2,5 – 29 Mg/rok, B(a)P – 0,016 Mg/rok, CO2 – 

765 Mg/rok. 

 

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. 

 Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo 

wymieniają kocioł lub kominek na nowy, są zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie 

spełniające wymagania ekoprojektu. 

Dla mieszkańców, którzy korzystają z ekologicznego ogrzewania – gazu, oleju, ogrzewania 

elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń.  

Wyznaczono długie okresy przejściowe: 

 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). 

 Istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo. 

 

Wymagania dot. jakości paliw: 

 Od 1 lipca 2017 r. zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. 

 Zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (suszenie przynajmniej 2 sezony). 

 

3.2.2 Program Strategiczny Ochrona Środowiska dla Województwa Małopolskiego  

 

Program Strategiczny Ochrona Środowiska został przyjęty Uchwałą nr LVI/894/14 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r.   

Cel główny POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ OCHRONA ZASOBÓW 

ŚRODOWISKA DLA ROZWOJU MAŁOPOLSKI w programie strategicznym województwa małopolskiego 

„Ochrona środowiska” przewidziano realizację poprzez następujące priorytety:  

1. Poprawa jakości powietrza, ochrona przed hałasem oraz zapewnienie informacji o źródłach pól 

elektromagnetycznych,  

2. Ochrona zasobów wodnych, 
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3. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,  

4. Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków negatywnych zjawisk 

atmosferycznych, geodynamicznych, awarii przemysłowych,  

5. Regionalna polityka energetyczna,  

6. Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego,  

7. Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym,  

8. Edukacja ekologiczna, kształtowanie i promocja postaw w zakresie ochrony środowiska  

i bezpieczeństwa publicznego oraz usprawnienie mechanizmów administracyjno-prawnych 

i ekonomicznych.  
 

3.3 Dokumenty Lokalne 
 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU MYŚLENICKIEGO NA LATA 2017-2020  

Z PERSPEKTYWĄ DO 2023 ROKU 

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myślenickiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 

roku zawiera następujące cele: 

1. Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez sukcesywną redukcję emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, 

2. Podniesienie komfortu akustycznego mieszkańców powiatu, 

3. Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego, 

4. Minimalizacja zagrożeń spowodowanych klęskami powodzi i suszy, 

5. Ochrona zasobów i poprawa stanu wód podziemnych oraz powierzchniowych, 

6. Ochrona zasobów złóż przez oszczędne i zrównoważone gospodarowanie, 

7. Ochrona gleb, 

8. Racjonalna gospodarka odpadami, 

9. Zachowanie i ochrona walorów przyrodniczych, 

10. Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz minimalizacja ich skutków. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pcim jest spójny z zapisami i celami Programu Ochrony 

Środowiska Powiatu Myślenickiego.  

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PCIM NA LATA 2014 – 2020 

 

PRIORYTET II: KAPITAŁ SPOŁECZNY I JAKOŚĆ ŻYCIA 

Cel operacyjny II.3.1 Promocja postaw ekologicznych 

Cel operacyjny II.3.5 Wspieranie działań zmierzających do wykorzystania OZE 

Cel operacyjny Wspieranie rozwoju gazyfikacji na terenie gminy 
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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PCIM 

 

Cele szczegółowe PGN: 

Cel szczegółowy 1. Ograniczenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach  

i infrastrukturze oraz produkcja energii z OŹE, uzyskane w okresie 2016-2020. 

Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budynki  

i infrastruktura publiczna. 

Cel Szczegółowy 2. Ograniczenie emisji CO2 generowanej przez transport poprzez ograniczenie zużycia 

energii uzyskane w okresie 2016-2020. 

Działanie 2. Ograniczenie zużycia energii - transport. 

Cel szczegółowy 3. Ograniczenie emisji pyłów, CO2 poprzez zmianę systemów zaopatrzenia budynków  

w energię elektryczną i cieplną, ograniczające zużycie energii, uzyskane w okresie 2016-2020. 

Działanie 3 Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł - budownictwo 

mieszkaniowe. 

Cel szczegółowy 4. Aktywizacja sektora działalności gospodarczej i sektora przedsiębiorstw w realizacji 

działań ograniczających niską emisję. 

Działanie 4. Ograniczenie zużycia energii - sektor działalności gospodarczej. 

Cel szczegółowy 5. Zwiększenie świadomości wpływu niskiej emisji w grupach: mieszkańców, liderów 

społecznych oraz wdrożenie nowych rozwiązań wewnątrz urzędu w okresie 2016-2020. 

Działanie 5. Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne. 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PCIM 

 

W studium określono zasady ochrony środowiska w tym w punkcie 3.3.7 Ochronę powietrza 

atmosferycznego: 

Wszelkie działania inwestycyjne podejmowane na terenie gminy Pcim powinny uwzględniać stan 

powietrza. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego niezbędnym jest ukierunkowanie działań 

na: 

 Bieżącą modernizację dróg; 

 Uwzględnianie aspektów jakościowych powietrza w planowaniu przestrzennym; 

 Wymianę informacji o stanie jakości powietrza i jego ochronie oraz promocji zachowań 

ekologicznych, promowanie odnawialnych źródeł energii oraz gazyfikacji; 

 Edukację mieszkańców w zakresie szkodliwości spalania odpadów i opakowań, budowę 

gazociągów przesyłowych i sieci gazowych w gminie; 

 Promowanie i tworzenie warunków dla zwiększania się udziału podróży transportem 

zbiorowym, rowerowym i pieszym pomiędzy miejscami zamieszkania, pracy oraz wypoczynku 

i zakupów; 

 Zmniejszanie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, likwidowanie i modernizację źródeł 

emisji (100 % zgazyfikowanie gminy, kontynuacja termomodernizacji); 

 Stosowanie materiałów energooszczędnych w budownictwie; 

 Wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku; 
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 Promowanie oraz popularyzacja najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych; 

 Niezbędnym jest również wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem np. norm typu 

ISO oraz dobrowolnych działań nienormatywnych (np. czystsza produkcja); 

 Zwiększyć wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, tj.: promieniowania słonecznego 

oraz produkcję biomasy; 

 Wprowadzenie monitoringu skażeń powietrza. 
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4 Charakterystyka Gminy Pcim1 

4.1 Dane ogólne 

Gmina Pcim położona jest w południowo-wschodniej części Beskidu Średniego, w powiecie 

myślenickim województwa małopolskiego. W skład gminy wchodzą trzy miejscowości: Pcim, Stróża  

i Trzebunia liczące łącznie ponad 11 082 mieszkańców. Dogodne położenie czyni ją łatwo dostępną dla 

turystów, Pcim znajduje się przy trasie S7 (Zakopianka) w odległości 46 km od Krakowa i 61 km od 

Zakopanego. Położona przy tej samej trasie Stróża leży 7 km na północ od Pcimia. Stąd lokalną drogą 

można dojechać do Trzebuni, której centrum odległe jest od Stróży o 6 km. 

Rysunek 1. Gmina Pcim 

 
Źródło: Google Maps 

 

Rzeźbę regionu charakteryzują zaokrąglone, rozległe wierzchowiny (najwyższa część grzbietu górskiego 

lub płaskowyżu wyżynnego), przechodzące poniżej w strome wypukło – wklęsłe stoki. Do częstych jej 

elementów należą osuwiska, w rejonie których niekiedy występują ściany skalne bądź niewielkie 

stawki. 

Lesistość Gminy wynosi 49,1%. Wyraźnie zaznacza się piętrowy układ roślinności. W piętrze pogórza 

(do 550 m. n.p.m.) występują grądy i bory mieszane, zaś w znajdującym się poniżej piętrze regla 

dolnego – bory jodłowe i buczyny. Wzdłuż rzek i potoków rosną łęgi i olszy. Łęgi występują wyłącznie 

w dolinie raby. Drzewostan stanowi tu wierzba biała, topola biała i czeremcha zwyczajna. 

 

                                                           
1Na podstawie dokumentów strategicznych i opracowań Gminy Pcim 
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4.2 Dane charakterystyczne  

4.2.1 Demografia 

Według danych GUS na koniec grudnia 2018 r. liczba mieszkańców Gminy Pcim wynosiła 11 082 osób,  

w tym 49,8% stanowiły kobiety (współczynnik feminizacji był równy 99). Gęstość zaludnienia wynosiła 

125 osób/km2, a wskaźnik przyrostu naturalnego był dodatni i wyniósł 35.  

 

Zmianę liczby mieszkańców od 1995 r. przedstawiono graficznie poniżej. 

 

Wykres 1. Liczba ludności w Gminie Pcim na przestrzeni lat 1995-2018. 

 
Źródło: GUS 2019 r. 

 

W analizowanym okresie liczba mieszkańców gminy rosła.   

4.2.2 Gospodarka i rolnictwo 

Na terenie Gminy Pcim zarejestrowanych w rejestrze REGON jest 908 podmiotów gospodarczych (wg 

danych GUS na dzień 31.12.2018 r.).  

Do największych grup branżowych (wg podziału PKD) na terenie gminy należą przedsiębiorstwa  

z grupy: budownictwo – ok. 29% (260) wszystkich zarejestrowanych podmiotów, handel hurtowy  

i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle - ok. 24 % (221) wszystkich 

zarejestrowanych podmiotów, przetwórstwo przemysłowe ok. 16 % (143) wszystkich 

zarejestrowanych podmiotów. 

 

Gmina Pcim nie ma wybitnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej. Większą część gminy 

zajmują kompleksy leśne, a dodatkowo rozwojowi funkcji rolniczej nie sprzyja ukształtowanie terenu  

i związana z nim erozja gleb. Również sama klasyfikacja bonitacyjna gleb na terenie gminy nie jest 

najlepsza i w połączeniu ze słabymi warunkami klimatycznymi pozwala stwierdzić, że przestrzeń 
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rolniczą gminy Pcim ocenia się jako niską. W 2010r. ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie 

Pcim wynosiła 3 916 ha, z czego 2 740 ha stanowiły grunty orne, 86 ha sady. 

Dość korzystnie wypada struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych. Największy udział w tej 

liczbie mają gospodarstwa od 1 do mniej niż 5 ha. Taka wielkość gospodarstw uwarunkowana jest 

rzeźbą terenu i jednocześnie wskazuje na znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Na terenie 

gminy nie występują gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 10ha. Rolnictwo na terenie 

niewątpliwie nosi cechy rolnictwa ekstensywnego, a uzyskiwane plony wykorzystywane są na własne 

potrzeby. 

4.2.3 Klimat  

Gmina Pcim położona jest w strefie klimatów górskich i podgórskich, w krainie klimatycznej Pogórza 

Wielicko – Przemyskiego. Znaczną przewagą charakteryzują się tu masy powietrza polarno – morskiego 

(powietrza o dużej wilgotności), a Beskid Makowski znajduje się pod ich wpływem przez 60% dni  

w roku. 25% dni w roku obszar gminy znajduje się pod wpływem mas powietrza polarno 

kontynentalnego, suchego, które dają bezchmurną pogodę. W lecie objawia się to wysoką 

temperaturą, a zimą dniami mroźnymi. Na teren gminy docierają również masy powietrza 

zwrotnikowego, które najwyraźniej uwidaczniają się głównie w okresie jesieni. Masy powietrza 

zwrotnikowego zalegają nad obszarem gminy przez ok. 8% dni w roku. Najmniejszym udziałem 

charakteryzują się masy powietrza arktycznego, suchego i bardzo mroźnego i występują przez 7% dni 

w roku. Średnia temperatura w roku wynosi od ok. +80C w najniżej położonych częściach gminy (dolina 

Raby) do +50C na najwyższych szczytach. Długość okresu wegetacyjnego wynosi od ok. 210 dni  

w dolinach Raby i Trzebunki do ok. 200 dni na stokach i ok. 190 dni na najwyższych szczytach. Roczna 

suma opadów wynosi od około 950 mm w obrębie doliny Raby do ponad 1 000 mm w najwyżej 

położonych partiach gminy. Poza wzrostem średniej sumy opadów wraz z wysokością na terenie gminy 

występuje również zjawisko cienia opadowego, które objawia się otrzymywaniem przez stoki  

o ekspozycji wschodniej mniejszej sumy opadów niż stoki o ekspozycji zachodniej. 

Na terenie gminy przeważają wiatry zachodnie, a najrzadziej zaobserwować można wiatry wiejące  

z kierunku południowo – wschodniego. W przypadku wiatrów, znacznie również odgrywa wysokość. 

Wraz z jej wzrostem zmniejsza się liczba dni z ciszą i rośnie średnia prędkość wiatru. Ze względu na 

górski typ klimatu, na terenie gminy niekiedy występują wiatr typu fenowego (halny), niejednokrotnie 

o bardzo dużej sile. W aspekcie uwarunkowań klimatycznych istotnym jest występowanie na terenie 

gminy piętrowości środowiska i wyróżnienie na terenie gminy różnych mezoklimatów: umiarkowanie 

chłodnych doli, umiarkowanie chłodnych zboczy i chłodnych wierzchowin. 

Tabela 1. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne Te(m), liczby dni ogrzewania Ld (m) dla temperatury 

wewnętrznej tw = 20oC 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Te (m) °C 2.0 1.2 3.5 7.7 10.7 15.5 18.7 16.3 14.5 8.7 4.0 1.9 

 

Roczna amplituda temperatury T 8,8°C. 

Średnia roczna To 8,7°C. 

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna Tzew – 16,0°C. 

 



Program Ochrony Środowiska Gminy Pcim 

 

 

16 

4.3 Infrastruktura komunikacyjna  

 

Drogi krajowe  
Przez teren gminy Pcim przebiega droga krajowa nr 7. Na obszarze gminy Pcim droga krajowa posiada 

klasę techniczną S Jest ona częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77. Droga ta przebiega przez 

pięć województw: pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie. 

Odcinek drogi krajowej (w tym odcinek przebiegający przez gminę Pcim na długości ok. 10 km, Kraków 

– Rabka jest częścią trasy tzw. Zakopianki, czyli najczęściej uczęszczanej przez turystów drogi w Tatry. 

Droga krajowa znacznie poprawia dostępność komunikacyjną gminy, lecz jednocześnie, ze względu na 

duże obciążenie ruchem samochodowym, jest dużym utrudnieniem i przyczyną pogorszenia się klimatu 

akustycznego. Na terenie gminy istnieją dwa węzły drogowe na drodze S7, w Stróży i w Pcimiu. Ze 

względu na strategiczne powiązanie komunikacyjne, jakie tworzy droga E77, charakteryzuje się ona 

bardzo dużym obciążeniem ruchem. 

 

Drogi wojewódzkie  

W granicach administracyjnych gminy Pcim nie mają przebiegu drogi wojewódzkie. Najbliżej terenu 

gminy (na zachód od granic gminy) położona jest droga wojewódzka nr 956 Biertowice - Sułkowice - 

Zembrzyce.  

 

Drogi powiatowe  

Na terenie gminy Pcim swój przebieg ma 6 dróg, będących w Zarządzie Dróg Powiatowych  

w Myślenicach. System komunikacyjny oparty na drogach powiatowych jest dobrze rozwinięty  

i zapewnia bezproblemowe połączenia ze wszystkim częściami gminy. Wykaz dróg powiatowych: 

 

1. K1685 Pcim – Tokarnia – Jordanów 1,15 km, 

2. K1689 Budzów – Trzebunia – Stróża 10,6 km, 

3. K1923 Myślenice – Stróża – Zarąbie – Pcim – Poręba – Trzemeśnia 18,7 km, 

4. K1924 Pcim – Mała Sucha 4,5 3,00 – 5,00 km, 

5. K1922 Tokarnia – Więciorka – Trzebunia 1,7 km, 

6. K1934 Pcim – Krzywica – Poręba 3,1 km. 

 

Drogi gminne 

Na obszarze gminy znajduje się 55,5 km dróg gminnych. 

Gmina nie posiada komunikacji kolejowej. 

 

Transport publiczny i indywidualny 

Funkcjonujący na terenie Gminy transport zbiorowy oparty jest tylko i wyłącznie na transporcie 

autobusowym, zabezpieczanym przez przedsiębiorstwo PKS, oraz przedsiębiorców wykonujących 

usługi transportowe BUS. Gmina posiada bezpośrednie połączenia dalekobieżne z Krakowem, Nowym 

Targiem, Zakopanem oraz lokalne z Myślenicami, Gmina Lubień, Mszaną Dolną. 
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4.4 Infrastruktura energetyczna 

Zaopatrzenie w ciepło 

W granicach Gminy Pcim nie występuje zorganizowany system zaopatrzenia w ciepło. Brak jest również 

dużych kotłowni grzewczych lub technologicznych, zlokalizowanych zazwyczaj przy dużych zakładach 

przemysłowych. W gminie energię cieplną wykorzystuje się do: ogrzewania pomieszczeń  

i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, przygotowania posiłków  

w gospodarstwach domowych, ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u., na potrzeby 

technologiczne (w kuchniach).  

Potrzeby grzewcze są zaspokajane głównie przez małe kotłownie i kotłownie domowe. Większość  

z nich to małe kotłownie lokalne oraz ogrzewanie piecowe. Część obiektów użyteczności publicznej, 

usługowych i zakładów produkcyjnych posiada własne nowoczesne kotłownie gazowe – przyjazne dla 

środowiska naturalnego. Obecnie w celu zaspokojenie potrzeb grzewczych jako paliwo wykorzystuje 

się głównie paliwa stałe (ok. 87% całkowitego zapotrzebowania), w tym węgiel (ok. 57%) i biomasa (ok. 

30%).  

Elektroenergetyka 

Dostawcą energii elektrycznej na terenie województwa małopolskiego, w tym dla mieszkańców Gminy 

Pcim jest TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie. Gmina zaopatrywana jest w energię 

elektryczną w większości liniami napowietrznymi o napięciu 15 kV w oparciu stacje 

elektroenergetyczne 110/15kV Myślenice i Jordanów (poza granicami gminy). Na terenie gminy 

znajdują się napowietrzne linie elektroenergetyczne 110kV relacji Skawina-Szaflary, Skawina Huta – 

Szaflary, Skawina Huta – Rabka. 

 

Szacowana długość linii elektroenergetycznych w Gminie Pcim: 

 Wysokiego napięcia – napowietrzne – 11 km, 

 Średniego napięcia: 

o Kablowe – 2 km, 

o Napowietrzne – 53,5 km, 

 Niskiego napięcia: 

o Kablowe – 30 km, 

o Napowietrzne – 142 km, 

 Przyłącza nn: 

o Kablowe – 45 km, 

o Napowietrzne – 45 km. 
 

Liczba stacji transformatorowych SN/nn: 

 Napowietrzna 15/0,4 kV – 53 szt. własności TAURON Dystrybucja S.A., 12 szt. obcych, 

 Wnętrzowa 15/0,4 kV – 1 szt. obcych. 
 

Stan techniczny ww. infrastruktury – dobry, urządzenia eksploatowane zgodnie z przepisami. 
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Sieć gazowa 

Zaopatrzenie terenu województwa małopolskiego w gaz ziemny wysokometanowy odbywa się  

z krajowego systemu przesyłowego gazociągami wysokiego ciśnienia. Operatorem sieci dystrybucyjnej 

gazu w Gminie Pcim jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług dystrybucji gazu oraz 

operatorstwo sieci gazowych.  

Sieć gazowa doprowadzona jest do wszystkich części gminy z wyjątkiem przysiółka Pcim – Sucha. Sieć 

gazowa została wybudowana w latach 1990 – 1994 (Pcim, Stróża) i w latach 1995 (Trzebunia). Stopień 

gazyfikacji gminy – ok. 30%. Gminna sieć gazowa podłączona jest do gazociągu wysokoprężnego DN 

250 Myślenice – Lubień – Mszana Dolna, który biegnie wzdłuż doliny Raby.  

W miejscowości Stróża znajduje się jedna stacja redukcyjna o parametrach: ciśnieniu 5,1 MPa, 

przepustowość 3 150 m3/h. Według informacji uzyskanych od dystrybutora sieci (dane na koniec 2018 

r.), przez teren gminy przebiega infrastruktura gazowa: 

 Długość gazociągów wysokiego ciśnienia – 12 115 m (odcinek gazociągu Czechówka-Poronin), 

 Długość gazociągów średniego ciśnienia – 79 991 m, 

 Długość gazociągów niskiego ciśnienia – 0 m, 

 Liczba przyłączy – 1 564 szt., 

 Długość przyłączy ogółem – 35 602 m,  
Infrastruktura gazowa na terenie gminy jest w dobrym stanie technicznym.  

 

Zużycie gazu w Gminie 

Zużycie gazu zostało przekazane PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie w 2018 roku w Gminie 

Pcim wyniosło, wg taryf: 

• W1 – 107,33 tys. m3, 
• W2 – 269,77 tys. m3, 
• W3 – 406,53 tys. m3, 
• W4 – 112,03 tys. m3, 
• W5 – 465,88 tys. m3, 
• W6 – 172,42 tys. m3, 

 
gdzie tarfy W1, W2, W3 – gospodarstwa domowe, W4, W5, W6 – handel, usługi, przemysł. 
 
Całkowite zużycie gazu ziemnego na terenie gminy również nieznacznie, ale sukcesywnie wzrasta – od 
roku 2016 nastąpił ok. 12%-owy wzrost zużycia. 
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5 Ocena stanu środowiska  

5.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza  

 

Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie ochrony powietrza lata 2017 i 2018 

 

W ramach realizacji projektów: 

 Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Pcim - paliwa 

stałe – dokonano wymiany 19 kotłów na paliwa stałe. 

 Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Pcim - 

dokonano wymiany 34 kotłów na paliwa gazowe. 
 

Przeprowadzono kampanie informacyjne w zakresie ochrony powietrza.  

Rozbudowano sieć gazową poprzez podłączenie 26 nowych budynków. 

Zrealizowano projekt: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Kulturalnych 

wraz z wewnętrznymi instalacjami w miejscowości Trzebunia. 

 

Utrzymanie dróg 

Zadania drogowe realizowane były pod nazwą: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji. 

W ramach inwestycji wykonano nakładki z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowy z kruszyw 

łamanych oraz odwodnienia. 

1. Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych na następujących drogach: 

a) Pcim Gromki, Druzgały, Kozaki, zabezpieczenie skarpy Kąt, Łuczany Kolbiarze, Średnia Sucha 

Olejarze, Kołki, Kocury; 

b) Trzebunia Garbieniowa, Burtanowa, Oskwarkowa, Orawinowa, Bieńkowa, Ostafinowa; 

c) Stróża Mleczkowo, Płoszczycowo, Piszczkowo, Słowikowo, Rogowo, Mirkowo, Nychówka; 

Łączna długość dróg objętych zadaniem wyniosła 4,6 km. Zrealizowano prace na kwotę 1 319 185,17 

zł. 

2. W związku z pogarszającym się stanem nawierzchni drogi gminnej „Stara Zakopianka” w 2018 roku 

w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie 

Lokalnej Infrastruktury Drogowej pozyskano środki finansowe na: 

Remont drogi gminnej „Stara Zakopianka” na odcinkach: 

 odcinek 1 ‐ nr dz. ew. 409 w miejscowości Stróża w km 700+300 ‐ 700+500 

 odcinek 2 ‐ nr dz. ew. 409, 1430/2, 1433/9, 1459/2, 1460/4, 408/3, 1432/5, 1432/7 

w miejscowości Stróża w km 701+ 000 ‐ 701+500, 

 odcinek 4 ‐ nr dz. ew. 5503/1 w miejscowości Stróża w km 703+800 ‐ 703+900, 

 odcinek 5 ‐ nr dz. ew. 5503/3 w miejscowości Stróża w km 704+500 ‐ 705+200, 

 odcinek 6 ‐ nr dz. ew. 7304/3,2169/11 w miejscowości Pcim w km 707+400 ‐ 708+200. 

Zakres prac obejmował frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno‐bitumicznych, wymianę 

podbudowy – punktowo, mechaniczne korytowanie drogi, wzmocnienie podłoża siatkami, wymianę 

podbudowy z kruszyw łamanych oraz zagęszczanie podbudowy z kruszyw łamanych. 

W ramach remontu wyrównano i wzmocniono podbudowę mieszankami mineralnobitumicznymi. 

Realizacja prac remontowych wpłynęła m.in. na: 
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a) poprawę stanu technicznego nawierzchni, a tym samym poprawę warunków 

komunikacyjnych, 

b) zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu poprzez poprawę dostępności drogi bez ubytków, 

a tym samym szybszy czas przejazdu, 

c) zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych, 

d) eliminacja utrudnień w komunikacji spowodowanych częstym prowadzeniem remontów 

cząstkowych na drodze, 

e) zmniejszenie liczby uszkodzeń pojazdów samochodowych, 

f) zwiększenia atrakcyjności terenów gminy, dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz dla 

lokalnych i zewnętrznych inwestorów. 

Prace remontowe wykonano na pięciu odcinkach o łącznej długości 2300 mb. Wartość zadnia ‐ 1 100 

031,07 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie wyniosło 878 253,00 zł 

3. W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozyskano środki finansowe na remont dróg 

dojazdowych do pól: Trzebunia Ostafinowa, Stróża Nychówka, Pcim Chałpniki Dolne. Zakres prac 

obejmował: wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 

oraz wykonanie nakładek z mieszanek mineralno‐bitumicznych. Prace wykonano na drogach o długości 

800 mb. 

Zgodnie z kosztorysami powykonawczymi wartość prac wyniosła 165 221,22 zł natomiast uzyskane 

dofinansowanie wynosiło 30 000,00 zł. 

 

5.1.1 Analiza istniejącego stanu powietrza w gminie 

 

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2018 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 Pcim do 

obszarów przekroczeń stężeń zanieczyszczeń pyłu PM10 – 24h, pyłu PM2.5 oraz B(a)P/rok. 

Gmina Pcim 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.  
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Rysunek 2. Obszary przekroczeń dopuszczalnej częstości przekroczeń 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 w województwie 

małopolskim w 2018 roku 

 

Dane: Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2018 

Rysunek 3. Obszary przekroczeń rocznych stężeń pyłu PM2,5 w województwie małopolskim w 2018 roku 

 

Dane: Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2018 
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Rysunek 4. Obszar przekroczeń benzo(a)pirenu w pyle PM10 w województwie małopolskim w 2018 roku 

 

Dane: Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2018 

 

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 

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 
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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  

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. 
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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 2. Analiza SWOT - Ochrona klimatu i jakości powietrza. 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

MOCNE STRONY  SŁABE STRONY  

 Uchwalenie przez Radę Gminy Planu 
Gospodarki. Niskoemisyjnej z elementami 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), 

 Planowane ograniczenie zużycia energii, emisji 
CO2, emisji Pyłu PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu, 

 Zaangażowanie samorządu gminy w działania 
pro-środowiskowe, 

 Świadomość mieszkańców w tematyce niskiej 
emisji. 

 Dominacja węgla wśród paliw do ogrzewania 
domów, 

 Przebieg drogi krajowej przez teren gminy, 

 Ukształtowanie terenu – emisja napływowa, 

 Niski stopień wykorzystania OZE. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Możliwość uzyskania dofinansowania przy 

wymianie starych kotłów węglowych na kotły 

nowej generacji, 

 Możliwość uzyskania dofinansowania na 

instalacje energii OZE. 

 Emisja napływowa z gmin sąsiadujących, 

 Duża konkurencja we wnioskowaniu o środki 
finansowe na ograniczenie niskiej emisji, 

 Wzrost ruchu na drodze krajowej. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Planowane działania 

 Wymiana 20 niskosprawnych kotłów węglowych - Wniosek MRPO 4.4.3, 

 Realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Gminy Pcim, 

 Realizacja projektu „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z działania 

4.1.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 Bieżące utrzymanie dróg. 
 

 

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 Pcim. 

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 Pcim 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 3. 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. Rodzaj terenu 

 
 
 
 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

Drogi lub linie 
kolejowe1) 

Pozostałe obiekty i działalność  

LAeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

LAeq D 

przedział czasu 
odniesienia 

równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom dnia 

kolejno po sobie 
następującym 

LAeq N 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie  

1.      a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2. a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży 
c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

61 56 50 40 

3. a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe2) 
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

65 56 55 45 

4. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców 

68 60 55 45 

Źródło: Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. poz. 1109 

 
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 Pcim 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 krajowa oraz szereg 

dróg powiatowych i gminnych, łączących Gminę Pcim 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 2016-

2020”. 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 Pcim nie były prowadzone pomiary hałasu komunikacyjnego. Jednak można przypuszczać, 

że na terenie Gminy Pcim występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu. Ocenia się, że 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego występują na terenach 

zabudowanych, położonych wzdłuż dróg. Dotyczy to głównie drogi krajowej nr 7 przechodzącej przez 

teren gminy. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzonego na terenie województwa 

małopolskiego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad corocznie wykazują, że dla tego 

typu dróg - SDR wykazuje wartość systematycznie rosnącą.  
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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 Pcim 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).  

Na terenie powiatu myślenickiego hałas przemysłowy jest na bieżąco monitorowany. W przypadku 

przekroczeń wydawane są decyzje ustalające dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do 

środowiska na tereny sąsiadującej. W większości przypadków skutkuje to podjęciem przez podmioty 

gospodarcze działań mających na celu ograniczenie emisji hałasu do środowiska. Przekraczanie 

wartości ustalonych decyzjami skutkuje naliczaniem kar pieniężnych przez WIOŚ w Krakowie. 

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. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny 

Gminy Pcim nie jest znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych 

przez okolicznych mieszkańców. 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 
Hałas linii energetycznych jest zależny od parametrów technicznych linii, warunków środowiskowych 

oraz stanu technicznego linii.  

Na terenie gminy znajdują się napowietrzne linie elektroenergetyczne 110kV relacji Skawina-Szaflary, 

Skawina Huta – Szaflary, Skawina Huta – Rabka. Badania akustyczne prowadzone w roku 2001 przez 

WIOŚ w Krakowie w różnych warunkach pogodowych wykazały brak oddziaływań akustycznych dla linii 

110 kV.  

 

 

 

 

 

 

 



Program Ochrony Środowiska Gminy Pcim 

 

 

28 

Tabela 4. Analiza SWOT – zagrożenie hałasem 

ZAGROŻENIE HAŁASEM 

Mocne strony Słabe strony 

 Stosunkowo niewielki obszar gminy zagrożony 
ponadnormatywnym oddziaływaniem 
akustycznym. 

 Brak zakładów szczególnie uciążliwych dla 
środowiska na terenie gminy. 

 Złe warunki akustyczne wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych – przebieg drogi krajowej 
przez teren gminy. 

 Pogarszanie się klimatu akustycznego, głównie 
na terenach zurbanizowanych spowodowane 
przez wzrost natężenia ruchu, w tym wzrost 
udziału samochodów (w tym ciężarowych) w 
ruchu drogowym. 

Szanse Zagrożenia 

 Coraz lepsze rozwiązania nawierzchni dróg 
tłumiących emisję uciążliwego hałasu. 

 Budowa ścieżek rowerowych. 

 Brak alternatywnych rozwiązań dla transportu 
drogowego. 

 Wzrost ruchu na drodze krajowej. 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Planowane działania 

Gmina Pcim na bieżąco prowadzi 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. 

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 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_elektromagnetyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_radiowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikrofale
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podczerwie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82o_widzialne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ultrafiolet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_rentgenowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_gamma
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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.  

Na terenie gminy znajdują się napowietrzne linie elektroenergetyczne 110kV relacji Skawina-Szaflary, 

Skawina Huta – Szaflary, Skawina Huta – Rabka. W 2017 roku pomiary monitoringowe pól 

elektromagnetycznych wykonane przez WIOŚ w Krakowie obejmowały 1 punkt w gminie Pcim. 

Wartość natężenia PEM wyniosła <0,1 V/m. Wartości te nie przekraczały wartości dopuszczalnej tj. 7 

V/m.  

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

 Stróża, dz. nr 2447, 

 Pcim, dz. nr 5164, 

 Pcim, dz. nr 7719/2. 
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 5. Analiza SWOT – Pola elektromagnetyczne. 

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 
Mocne strony Słabe strony 

 Stosunkowo niewielki obszar gminy zagrożony 
promieniowaniem elektromagnetycznym, 

 Źródła promieniowania elektromagnetycznego 
są oddalone od terenów zamieszkałych. 

 Brak alternatywnych rozwiązań dla przesyłu 
prądu elektrycznego oraz sieci komórkowych, 

 Brak danych na temat poziomu oddziaływania 
elektromagnetycznego w gminie. 

Szanse Zagrożenia 

 Coraz lepsze rozwiązania technologiczne 
ograniczające emisje fal elektromagnetycznych. 

 Postępujący rozwój cyfryzacji społeczeństwa 
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  

Na bieżąco wykonywane są w prace zabezpieczająco-naprawcze i utrzymaniowe: czyszczenie korytek 

ściekowych, udrożnienie kanalizacji deszczowej, naprawy odwodnienia – umocnienie rowów 

elementami betonowymi, uzupełnienia kruszywem ubytków nawierzchni dróg bocznych wykoszenie 

poboczy, czyszczenie chodników, naprawy krat odwodnienia liniowego. 

 

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 Pcim położona jest w obszarze: 

 Jednolitych części wód podziemnych nr 161. 

 
Jednolite Części Wód Podziemnych PLGW2000161: 

 Europejski kod     JCWPdPLGW2000161 

 Powierzchnia JCWPd [km2]  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 
 
 
  



Program Ochrony Środowiska Gminy Pcim 

 

 

31 

Rysunek 5. Jednolite części wód podziemnych na obszarze Gminy Pcim 

 
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. Gmina Pcim położona 

jest w 99,95% w zlewni rzeki Raby (pozostałe 0,05% należy do zlewni rzeki Skawinki). Raba jest 

największą rzeką przepływającą przez gminę. Jest rzeka typowo górską, o deszczowo – śnieżno – 

gruntowym typie zasilania. Cechą charakterystyczną Raby jest jej duża zmienność stanów wody.  

W okresie letnim często zaobserwować można wezbrania wody. Najważniejszymi ciekami wodnymi III 

rzędu (bezpośrednimi dopływami Raby) są: Krzczonówka (dł. na terenie gminy 1,1 km), Kaczanka (dł. 

4,8 km), Trzebunka (dł. 11,6 km z czego na terenie gminy 11,2 km), Ziębówka, Krzywiczanka (dł. 5,5 

km) i Suszanka (7,7 km). Poza wymienionymi rzekami przez teren gminy przepływają liczne potoki (niżej 

wymienione to ważniejsze, o długości ponad 2 km): 

 Więciórka (6,1 km, z czego na terenie gminy 1,3 km), 

 Krzywiczanka (5,5 km), 

 Świątków Potok (3,4 km, z czego na terenie gminy 1,3 km), 
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 Ostafinowy Potok (3,4 km), 

 Wilczy Potok-Przykopa (3,2 km), 

 Ziębówka (3,1 km), 

 Złoty Potok (3,1 km), 

 Mała Suszanka (2,8 km), 

 Miłogoszcz (2,6 km, z czego na terenie gminy 2,4 km), 

 Żabowski Potok (2,6 km), 

 Dziobkowy Potok (2,5 km), 

 Jaroszowy Potok (2,5 km), 

 Wielki Potok w Pcimiu - Łuczanach (2,5 km), 

 Średnia Suszanka (2,3 km), 

 Wielka Suszanka – Głęboki Potok (2,3 km), 

 Malinowy Potok (2,2 km), 

 Słowikowy Potok (2,1 km). 

Ponadto 26 innych cieków wodnych przekracza długość 1 km. Na terenie gminy nie istnieją większe, 

naturalne zbiorniki wód stojących. Do wód stojących zaliczyć można kilkanaście sztucznych zbiorników 

wodnych (stawów rybnych). Zbiornikami wody stojącej są również starorzecza Raby. 

 

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 6. Jednolite Części Wód – Gmina Pcim 

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) Lokalizacja 
Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych Europejski kod JCWP Nazwa JCWP 

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej (RZGW) 

RW2000122138369 
Krzczonówka 

 

Polskie wody 
RZGW w Krakowie 

dobry zagrożona 

RW20001221383729 Wielka Suszanka 
Polskie wody 

RZGW w Krakowie 
dobry niezagrożona 

RW20001221383899 Trzebuńka 
Polskie wody 

RZGW w Krakowie 
dobry niezagrożona 

RW2000142138399 
Raba od Skomielnianki 

do Zb. Dobczyce 
Polskie wody 

RZGW w Krakowie 
dobry zagrożona 

Źródło: geoportal.gov.pl – Wody Polskie 
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Rysunek 6. Jednolite Części Wód – Gmina Pcim 

 
Źródło: geoportal.gov.pl – Wody Polskie 

 

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 
Sieć rzeczna gminy Pcim ma charakter zlewni górskich. Duże spadki terenów, niewielka powierzchnia 

zlewni cieków, może spowodować gwałtowne wezbrania w przypadku nawalnych opadów lub 

roztopów pokrywy śnieżnej. Częstym zjawiskiem są wezbrania opadowo – rozlewne. Ich przyczyną są 

najczęściej długotrwałe opady deszczu. Wezbrania te występują na ogół od maja do września, 

szczególnie w miesiącach letnich. Rabę, jako rzekę karpacką, cechuje mała bezwładność hydrologiczna 

objawiająca się częstymi i znacznymi zmianami stanów wody. Przy wezbraniach opadowych, które 

mogą zaistnieć przy długotrwałych opadach deszczu, może nastąpić znaczny przybór wody na rzece. 
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Rzeki tylko częściowo mają zabezpieczenia przeciwpowodziowe, przeważnie w miejscach, gdzie 

zabudowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie koryta. Poza obszarami zabudowy rzeki mają 

naturalny charakter. 

Największe zagrożenie powodziowe stwarzają następujące rzeki: 

 Raba - okolice: Pcim - Łuczany aż do Stróży, Myślenice - Zarabie, Osieczany (w przypadku 

zagrożenia należy ewakuować ok. 1000 osób z ok. 330 obiektów), 

 Trzebunka - okolice: Stróża, Trzebunia (w przypadku zagrożenia należy ewakuować ok. 40 osób 

z ok. 18 obiektów). 

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.  

W granicach powiatu myślenickiego obowiązują dwa rodzaje dokumentów określających wymienione 

w ustawie Prawo wodne obszary szczególnego zagrożenia powodzią: 

 mapy zagrożenia powodziowego przekazane przez Prezesa KZGW, 

 opracowanie pn. „Wyznaczanie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni 

Raby, jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej” stanowiące I etap 

studium ochrony przeciwpowodziowej, wykonane przez Dyrektora RZGW w Krakowie, 

obejmujące dopływy Raby tj.: Bysinka, Trzemeśnianka, Trzebuńka, Kaczanka, Krzczonówka  

z Bogdanówką, Lubieńka z Tenczynką, Skomielnianka z Jamą, Potok Luboński, Suszanka, 

Krzyworzeka, Kasinka z Niedźwiadką i Stradomka. 

Tabela 7. Analiza SWOT – Gospodarowanie wodami 

GOSPODAROWANIE WODAMI 
Mocne strony Słabe strony 

 Wystarczające zasoby wód podziemnych, 

 Dobre zasoby wód powierzchniowych, 

 Współpraca z sąsiednimi gminami w celu 
ograniczenia zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych. 

 Propagowanie działań nietechnicznych 
ograniczających ryzyko powodziowe (np. 
zakazy zabudowy na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią), współpraca sztabów 
powodziowych w obrębie zlewni. 

 Zaburzenie stosunków wodnych na niektórych 
obszarach, 

 Obniżanie się poziomu wód gruntowych, 

 Niedostateczna jakość wód powierzchniowych, 

 Niedostateczna jakość wód podziemnych, 

 Regulacja rzek bez odpowiedniej analizy 
zagrożeń dla bioróżnorodności i występujących 
w nich gatunków zwierząt i roślin. 

Szanse Zagrożenia 

 Określenie map zagrożeń powodziowego (MZP) 
oraz map ryzyka powodziowego (MRP). 

 Znaczne nakłady na inwestycją związane z 
ochroną przeciwpowodziową. 

 Spływ powierzchniowy zanieczyszczonych wód 
z terenów rolniczych i zanieczyszczeń 
komunalnych. 

 Negatywny wpływ zanieczyszczeń spoza 
obszaru gminy. 

 Występowanie zagrożenia powodziowego i 
suszy na terenie gminy. 

 

Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ 

Realizacja „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” pozwoli na ograniczenie 

zagrożenia powodziowego, a stan wód będzie podlegał sukcesywnej poprawie dzięki działaniom  

w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. 
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5.5 Gospodarka wodno-ściekowa  

Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

W 2018 r. wykonano przewiert pod rzeką Krzczonówka w ramach Budowy kanalizacji sanitarnej wraz  

z przyłączami oraz przepompownią ścieków P1.7 w Gminie Pcim – Etap ID. Wartość poniesionych 

nakładów wyniosła 158 301,00 zł. 

Dokonano zapłaty za „Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci 

kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą realizowane w ramach porozumienia dla gmin Pcim, 

Lubień, Tokarnia. 

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej 

grawitacyjnej i tłoczonej w miejscowości Stróża. 

Sieć wodociągowa 

Gmina posiada ujęcie powierzchniowe, zbiornik o pojemności 150 m3, czynna sieć wodociągowa  

o długości 3,4 km. Podłączeni do sieci wodociągowej: 67 budynków mieszkalnych, 6 letniskowych oraz 

2 budynki Szkoły Podstawowej, Przedszkole nr 1 w Pcimiu, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, Bank 

Spółdzielczy, Remiza OSP, Obiekty Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pcimiu, biurowy, 

produkcyjny i handlowe. 

 

Odprowadzenie ścieków 

W gminie Pcim istnieje jeden system kanalizacji sanitarnej. W Pcimiu od 2002 roku funkcjonuje 

mechaniczno – biologiczno ‐ chemiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 433 m3 /dobę. 

Oczyszczalnia wraz z systemem kanalizacyjnym obejmuje ok. 383 gospodarstw domowych. Łączna 

długość sieci to 26,5 km. Pozostała ludność 76,7% mieszkańców odprowadza ścieki we własnym 

zakresie głównie do indywidualnych zbiorników bezodpływowych. 

Częścią infrastruktury kanalizacyjnej na obszarze Gminy Pcim zarządza spółka „Górna Raba” Sp. z o. o. 

z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Krakowskiej 27 e. Spółka w gminie obsługuje: 

 18,2 km sieci kanalizacyjnej, 

 1 przepompownię sieciową, 

 1 oczyszczalnię ścieków. 
 

Tabela 8. Analiza SWOT – Gospodarka wodno - ściekowa 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Mocne strony Słabe strony 

 Nowoczesne oczyszczalnie ścieków, 

 Pomoc samorządów w finansowaniu 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 Rzadko wywożone zbiorniki na fekalia w 
terenach, gdzie brak kanalizacji – 
zanieczyszczenie gleb i wód, 

 Niski stopień skanalizowania gminy. 

Szanse Zagrożenia 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków tam, 
gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie, 

 Systematyczne porządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w sąsiednich gminach i powiatach. 

 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja 
oczyszczalni. Dostępność środków zewnętrznych 
na kolejne inwestycje w sieci WOD-KAN. 

 Rosnący poziom świadomości ekologicznej 
mieszkańców. 

 Brak regulacji dotyczących lokalizacji i 
kontroli w zakresie oczyszczalni 
przydomowych, co skutkuje 
wprowadzeniem zanieczyszczeń do 
środowiska, 

 Niedostateczna pula środków finansowych. 
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Planowane działania 

W najbliższym okresie planowane są działania związane z projektem budowy sieci kanalizacyjnej wraz 

z towarzyszącą infrastrukturą realizowane w ramach porozumienia dla gmin Pcim, Lubień, Tokarnia. 

 

Planowana jest również „Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Pcimiu”. Zadanie posiada dokumentację 

środowiskową. 

 

Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ 

W perspektywie do roku 2021 wg zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,  

w Gminie Pcim nastąpi modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Zwiększy się liczba mieszkańców 

korzystająca z sieci kanalizacyjnej, co przyczyni się do poprawy, jakości środowiska. 

5.6 Zasoby geologiczne  

 

Gmina Pcim nie jest zasobna w złoża surowców naturalnych. Najpowszechniejsze na terenie gminy są 

następujące surowce: kruszywo naturalne – piaski, żwiry, surowce ilaste – iłołupki, gliny  

z domieszkami okruchów skalnych, kopaliny skalne – piaskowce magurskie, inoceramowe  

i ciężkowickie. 

 

Na terenie gminy Pcim nie występują złoża surowców, które posiadałyby opracowanie 

dokumentacyjne, dlatego też na terenie gminy nie istnieje eksploatacja surowców mineralnych na cele 

przemysłowe. Nie planuje się również w przyszłości rozpoczęcia eksploatacji złóż. Ewentualne 

wydobycie związane jest z rynkiem lokalnym, eksploatowanym przez miejscową ludność, głównie na 

potrzeby budownictwa 

 
Tabela 9. Analiza SWOT – Zasoby geologiczne 

ZASOBY GEOLOGICZNE 

Mocne strony Słabe strony 

 Fakt występowania w gminie zasobów 
geologicznych. 

 Niewielkie wydobycie – brak znacznego 
zagrożenia skażeniem środowiska. 

 Brak istotnego wpływu gminy na poziom 
wydobycia – koncesje wydaje Starostwo 
Powiatowe lub Ministerstwo Środowiska. 

Szanse Zagrożenia 

 Brak planów wydobywania surowców w 
nowych lokalizacjach. 

Brak 
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5.7 Gleby  

Na terenie gminy przeważają gleby brunatne, są to w większości gleby brunatne kwaśne typowe, 

rzadziej gleby brunatne właściwe wyługowane. Na terenie Trzebuni zidentyfikowano niewielkie płaty 

gleb brunatnych kwaśnych bielicowanych, a na terenie podmokłym występują miejscowo gleby 

brunatne kwaśne oglejone. Wyżej wymienione gleby są mało zasobne w składniki biogenne, jedynie 

najżyźniejsze gleby na terenie gminy Pcim zlokalizowane są na aluwiach w dolinie rzeki Raby (klasa 

bonitacyjna III a-IV b – gleby średniej jakości). Pozostałe gleby należą do klas bonitacyjnych IV b – V – 

gleby słabe oraz klasy VI – gleby bardzo słabe i gleby nieprzydatne dla celów rolnictwa (RN). 

Największym zagrożeniem dla gleb gminy Pcim jest erozja wodna (wymywanie przez wody opadowe i 

roztopowe) i wietrzna występująca na tym terenie z racji położenia w użytkowanym rolniczo obszarze 

górskim. Procesy erozyjne występujące tu można podzielić na: procesy erozji liniowej, spłukiwanie 

powierzchniowe, procesy ruchów masowych (osuwanie zwietrzeliny). Ponadto procesy erozyjne 

zostały wzmożone poprzez wykarczowanie lasów i orkę rolniczą, a sam stopień erozji zależy od 

nachylenia stoków i jest zróżnicowany na terenie gminy. 

Zagrożenie osuwiskami 

Wg „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi”, wykonanej przez Państwowy Instytut 

Geologiczny w Warszawie, Oddział Karpacki w Krakowie, obszar gminy Pcim jest zróżnicowany pod 

względem częstości, typu i charakteru poszczególnych osuwisk. W wyniku przeprowadzonych prac 

zidentyfikowano 394 osuwiska, w tym: 51 aktywnych (13%), 64 okresowo aktywne (16%), 219 

nieaktywnych (56%) oraz 60 (15%) o różnych strefach aktywności w obrębie jednego osuwiska. Oprócz 

tego wydzielono 18 terenów zagrożonych ruchami masowymi. Łączna powierzchnia osuwisk wynosi 

około 1135 ha. Według autorów wskaźnik osuwiskowości obliczony na podstawie stosunku 

powierzchni osuwisk do powierzchni obszaru gminy Pcim wynosi Ow= 12,81%. Dla porównania średnia 

dla całych Karpat wynosi Ow=2,89% (Bober 1984). Największe zagęszczenie osuwisk ma miejsce we 

wschodniej części gminy na południowo – zachodnich stokach Góry Łysiny. Z kolei największy zespół 

osuwiskowy o powierzchni 150 ha występuje na północno – wschodnich stokach masywu Kotonia (nr 

112, 155). 

Rysunek 7. Mapa osuwisk w Gminie Pcim 

 
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny 
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Tabela 10. Analiza SWOT – Ochrona gleb 

OCHRONA GLEB 

Mocne strony Słabe strony 

 Brak istotnych zanieczyszczeń gleb  Działania erozyjne powodująca zubożenie gleb. 

 Zakwaszenie gleb. 

 Duża ilość osuwisk. 

Szanse Zagrożenia 

 Dbałość indywidualnych rolników jako 
prywatnych przedsiębiorców o dobry stan 
gleb na swoich terenach. 

 Ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych 
do środowiska.  

 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. 
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5.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

 

Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie gospodarki odpadami 

 

W latach 2017 i 2018 nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych z tytułu składowania, recyklingu 

czy odzysku odpadów komunalnych i z tego tytułu nie poniesiono żadnych kosztów. 

 

W 2017 roku zakończono realizacje projektu Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów 

zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego. W ostatnich 3 latach usunięto około 

1 000 ton wyrobów zawierających azbest. 

 

Na podstawie art. 6k ust. 1-3, art.6 j. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku  w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1399 ze zm.) oraz na mocy Uchwały Nr XXXIX/231/2017 

Rady Gminy Pcim z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe położone na terenie Gminy Pcim, stawki opłaty w roku 2018 wynosiły: 

- z nieruchomości zamieszkałych 

• 7,90 zł – m-c/osobę, odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

• 15,80 zł – m-c/osobę, odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. 

- z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

• 100,00 zł/ rok/nieruchomość/ odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

• 200,00zł/ rok/nieruchomość/odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. 

W gminie Pcim odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach  

w ujednoliconych kolorach: 

a) NIEBIESKI – oznaczony napisem „Papier”, a w nim: papier – w tym tektury, odpady opakowaniowe  

z papieru i tektury; 

b) ŻÓŁTY – oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, a w nim: 

- metale – w tym odpady opakowaniowe w metali; 

- tworzywa sztuczne - w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe; 

c) ZIELONY – oznaczony napisem „Szkło”, a w nim: szkło - w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

d) BRĄZOWY – oznaczony napisem, Bio”, a w nim: odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów; 

e) POPIELATY – oznaczony napisem „Niesegregowane”, a w nim: odpady zbierane w sposób 

niesegregowany (zmieszany) lub pozostałości po segregowaniu odpadów w miejscu ich wytwarzania; 

f) POMARAŃCZOWY – oznaczony napisem „pieluchy jednorazowe.” 

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (tj. przedsiębiorcy, oświata, ośrodki zdrowia  

i zarządzający ogródkami działkowymi, kierujący instytucjami kultury), zobowiązani są do posiadania 

indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych, podpisanej z firmą, która uzyskała 

odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych  

( wykaz takich firm znajduje się w Rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy 

Pcim, w zakresie odbioru odpadów komunalnych). 
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Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych w roku 2018 od właścicieli nieruchomości 

wyniosła 1 959,450 [Mg] 

 

Lp.  Nazwa i adres 
instalacji, do 
której zostały 
przekazane 
odpady 
komunalne:  

Kod 
odebranych 
odpadów:  

Rodzaj odebranych 
odpadów:  

Masa odpadów 
komunalnych 
przekazanych do 
zagospodarowania 
[Mg]  

Sposób 
zagospodaro-
wania 
odpadów 
komunalnych  

1  MBP Myślenice, 
Ujejskiego 341, 32-
400 Myślenice  

200301  Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne,  

1 128,960  R12  

2 RIPOK Myślenice 
część mech., 
Ujejskiego 341, 32-
400 Myślenice  

200199  Inne niewymienione 
frakcje zbierane w 
sposób selektywny  

65,640  R12  

200203  Inne odpady 
nieulegające 
biodegradacji  

81,880  R12  

150106  Zmieszane odpady 
opakowaniowe  

317,260  R12  

150107  Opakowania ze szkła  191,540  R12  

200307  Odpady 
wielkogabarytowe  

157,740  R12  

170107  Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych 
materiałów 
ceramicznych i 
elementów 
wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06  

1,680  R5  

3  ZGO Geomar 
Recykling 
M.Gofron, ul. 
Drożdzowa 5, 30-
898 Kraków  

200132  Leki inne niż 
wymienione w 200131  

0,310  R12  

 

 

Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego 

użycia i poddanych recyklingowi wyniosła 280,700 Mg. 

 

Kod odpadów przygotowanych 
do ponownego użycia i 
poddanych recyklingowi  

Rodzaj odpadów 
przygotowanych do ponownego 
użycia i poddanych recyklingowi  

Masa odpadów przygotowanych 
do ponownego użycia i 
poddanych recyklingowi [Mg]  

150107 Opakowanie ze szkła 195,370 

150102 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

21,880 

150104 Opakowania z metali 47,570 

150101 Opakowania z papieru i tektury 4,190 

150105 Opakowania wielomateriałowe 2,150 

200101 Papier i tektura 9,540 

                                                                                                                                Suma 280,700 
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Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych  i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, obliczono wymagane 

poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie 

oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania w 2018 roku.  

 

Osiągnięte przez Gminę Pcim poziomy wynoszą: 

 Osiągnięty przez Gminę Pcim poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. 

frakcji odpadów został osiągnięty i wynosi 30 %, 

 Gmina Pcim osiągnęła 100 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

w 2018 r. 

 Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, który musiał zostać osiągnięty w 2018 r. (40 %) został 

osiągnięty przez Gminę Pcim wyniósł 35%, czyli jest on mniejszy niż poziom wymagany  

w rozporządzeniu. 
 
Tabela 11. Analiza SWOT – Gospodarka odpadami 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Mocne strony Słabe strony 

 Przejęcie władztwa nad odpadami komunalnymi 
przez gminę. 

 Stały wzrost udziału zebranych selektywnie odpadów 
w ogólnej masie zebranych odpadów komunalnych. 

 Efektywny system zbiórki odpadów azbestowych 
pochodzących z gospodarstw domowych. 

 Bardzo duży udział odpadów 
komunalnych składowanych na 
składowiskach. 

Szanse Zagrożenia 

 Osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i 
recyklingu odpadów użytkowych zgodnie z 
obwiązującymi przepisami. 

 Poprawa stanu estetycznego gminy poprzez 
wyeliminowanie dzikich wysypisk odpadów oraz 
przeciwdziałanie skażenia wód podziemnych. 

 Spalanie odpadów w paleniskach 
domowych poprzez ich wykorzystywanie 
jako źródła energii. 

 Wypalanie traw i ściernisk powodujących 
zanieczyszczenie powietrza oraz 
zagrożenie pożarami. 

 

Planowane działania 

W najbliższych latach gmina planuje budowę PSZOK. 

 

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. 
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5.9 Zasoby przyrodnicze  

 
Lasy 

Wielkość powierzchni lasów i gruntów leśnych wynosi 4 366 ha. Wskaźnik lesistości Gminy wynosi do 

49,1 % i jest wyższy od wskaźnika lesistości całego kraju wynoszącego 28,4%. Wskaźnik ten jest również 

najwyższy w całym powiecie myślenickim. W lasach gminy, podobnie jak w całym Powiecie, 

dominującą funkcją jest funkcja ochronna. Pozyskanie drewna dokonywane jest jedynie w ramach 

zabiegów pielęgnacyjnych poprawiających warunki rozwoju i wzrostu. Podobnie jak we wszystkich 

obszarach górskich, na terenie gminy zaznacza się piętrowy układ roślinności. Występują tu dwa piętra: 

pogórza (do wysokości około 550 m n.p.m.) oraz znajdujące się powyżej piętro regla dolnego. Granica 

roślinno – leśna przebiega względnie wysoko. Zalesione są najczęściej górne części stoków i wyższe 

grzbiety górskie. W piętrze pogórza charakterystyczny drzewostan stanowią lasy grabowe z domieszką 

innych gatunków, które jednak na terenie gminy ustępują miejsca borom mieszanym. Wspomniane 

lasy grabowe podlegają ochronie krajobrazowej. Natomiast w piętrze regla dolnego rośnie bór jodłowy 

(w niższych położeniach) i buczyna karpacka (wierzchowiny i stoki). Na terenie gminy rosną również 

lasy niezwiązane z układem piętrowym – nadrzeczne łęgi i olsy. Warto zaznaczyć, że wskutek 

działalności człowieka na terenie gminy nie ma prawie drzewostanów naturalnych, ponieważ teren 

gminy na przełomie XIX i XX w. został wylesiony do około 30% a potem ponownie zalesiony do poziomu 

obecnego około 50%. Ponadto naturalny drzewostan w dużej mierze został zaburzony przez 

powszechną do niedawna uprawę świerka, którego odsetek sięga lokalnie do kilkudziesięciu procent. 

 

Fauna  

Na lądzie najliczniej reprezentowane są owady (Insecta), które stanowią mieszankę gatunków 

niżowych i górskich. Wśród nich najlepiej rozpoznano motyle (Lepidoptera) i chrząszcze (Coleoptera), 

których bogactwu sprzyjają mozaikowo przeplatające się siedliska bujnych, żyznych, upraw rolnych  

i płatów lasu. Na leśnych polanach latają liczne motyle, w tym m.in. bielinek kapustnik (Pieris 

brassicae), rusałka pokrzywnik (Aglais urticae), sadownik pawie oczko (Nymphalis io), sadownik 

(Nymphalis antiopa) czy górówki (Erebia sp.). (Górecki i in. 1995). Wśród chrząszczy (Coleoptera) 

stosunkowo często spotyka się gatunki z rodzin ryjkowcowatych (Curculionoidea), żukowatych 

(Scarabeidae), biegaczowatych (Carabidae) i stonkowatych (Chrysomelidae). Do pospolitych chrząszczy 

okolic Zbiornika Dobczyckiego należą m.in.: hurmak olszowiec (Agelastica alni) zasiedlający łęgi w dnie 

doliny Raby, stonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata) występująca w uprawach ziemniaka czy 

rynnica topolowa (Chrysomela populi) widywana na obrzeżach lasu, a także kruszczyca złotawka 

(Cetonia aurata), żuk wiosenny (Geotrupes vernalis), żuk gnojowy (G. stercorarius) i ogrodnica 

niszczylistka (Phylloperta horticola). 

W stosunku do zwierząt bezkręgowych świat zwierząt kręgowych, szczególnie ryb, ptaków i ssaków, 

jest dobrze rozpoznany. Ryby (Pisces) omawianego obszaru reprezentuje ponad dwadzieścia pięć 

gatunków, z których 17 żyje w wodach Raby i rzek zasilających Zbiornik Dobczycki (Starmach 2000, 

Jelonek, Godlewska 2000). W wodach rzeki Raby na uwagę zasługuję m.in. kleń (Leuciscus cephalus), 

świnka (Chondrostoma nasus), lipień (Thymallus thymallus) i strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus). 

W Brzezówce żyje pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario). Wśród ryb zbiornikowych duże znaczenie 

mają populacje sandacza (Stizostedion lucioperca), szczupaka (Esox lucius), leszcza (Abramis brama) i 

okonia (Perca fluviatilis) (Jelonek, Godlewska 2000). Wśród 18 gatunków płazów (Amphibia) żyjących 

w Polsce w granicach obszaru występuje najprawdopodobniej 13 gatunków. Należą do tej grupy m.in. 

salamandra plamista (Salamandra 
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salamandra), 2 gatunki traszek, czyli t. zwyczajna (Triturus vulgaris) i t. grzebieniasta (T. cristatus), a z 

płazów bezogonowych chronione ropucha szara (Bufo bufo), ropucha zielona (Bufo viridis) i kumak 

górski (Bombina variegata). Gady (Reptilia) występują bardzo nielicznie. Z 8 krajowych gatunków tego 

rzędu żyje tu 5 gatunków gadów: żmija zygzakowata (Vipera berus), zaskroniec (Natrix natrix), 

jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara) i padalec (Anguis fragilis). 

 

Flora 

Na terenie gminy Pcim występuje kilkadziesiąt prawnie chronionych gatunków roślin, a do 

najciekawszych z nich należą: Szafran spiski, Kruszczyk siny, Kruszczyk błotny, Rosiczka okrągłolistna, 

Parzydło leśne, Goryczka orzęsiona, Dziewięćsił bezłodygowy, Ciemiężyca zielona, Podkolan biały. 

 
Obszary i obiekty środowiska prawnie chronione na podstawie odrębnych przepisów. 

Na terenie Gminy Pcim znajduje się obszar Natura 2000 - Raba z Mszanką. Specjalny obszar ochrony 

siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), Kod obszaru: PLH120093, powierzchnia: 249,3 ha. 

Obszar stanowią fragmenty trzech rzek. Odcinek Raby rozpoczyna się od ujścia Potoku Olszówka (Raba 

Niżna) do mostu na trasie Myślenice-Osieczany. Odcinek Mszanki rozpoczyna się od ujścia potoku 

Łutówka (miejscowość Mszana Górna, przysiółek Fligi) do ujścia do Raby, wraz z Porębianką od mostu 

w Podobinie.  W skład obszaru wchodzi cała Krzywiczanka: od źródeł do ujścia do Raby oraz część 

Krzczonówki: od miejscowości Wojkówka (przy ujściu Bogdanówki) do ujścia do Raby. 

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych: 

• zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część - z 

przewagą wierzby), 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt: 

• minóg strumieniowy – ryba,  

• głowacz białopłetwy – ryba,  

• brzanka – ryba.  

 

Na terenie gminy znajduje się 7 pomników przyrody. Wszystkie to stare, okazałe drzewa. Dąb Janosik 

rosnący na os. Hajdamaki. wiąz Halniak. Przy leśniczówce w Trzebuni rośnie grupa pięciu pomnikowych 

dębów, o obwodach od 249 do 386 cm i wysokości od 20 do 23 m. Jedynym pomnikiem przyrody 

nieożywionej są skałki Piekliskona na granicy Trzebuni i Więciórki. 
 

Tabela 12. Analiza SWOT – zasoby przyrodnicze. 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Występowanie obszarów chronionych: rezerwatów, 
OChK, NATURA2000, użytki ekologiczne 

 Bogate środowisko przyrodnicze – duża różnorodność 
roślin i zwierząt. 

 Prowadzenie działalności dydaktycznej i edukacyjnej. 

 Brak wystarczającej inwentaryzacji 
przyrodniczej gminy, wypalanie traw 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Wysokie nakłady przewidziane ze środków 
pomocowych UE na ochronę środowiska. 

 Wysoka różnorodność krajobrazowa, siedliskowa, 
gatunkowa i genetyczna, występowanie wielu roślin i 
zwierząt rzadkich w skali krajowej i europejskiej. 

 Presja w zakresie wykorzystywania 
terenów przyrodniczo cennych pod 
zabudowę mieszkalno – usługową. 

 

Źródło: Opracowanie własne 



Program Ochrony Środowiska Gminy Pcim 

 

 

44 

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 i ochrony 

obszarów chronionych. 

5.10 Zagrożenia poważnymi awariami  

 
Dotychczasowe zrealizowane działania 

 

Ochotnicze Straże Pożarne z Trzebuni i Pcimia wzbogaciły się o średnie samochody pożarnicze: 

 Samochód IVECO zakupiony został za kwotę 809 340 tys. zł. 

 Samochód MAN zakupiony został za kwotę 841 935 tys. zł. 

Modernizacja REMIZY Pcim Działy. 

 

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 Pcim. 

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: 
Strefy bezpieczeństwa:  
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 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 Pcim można zaliczyć: 

 zagrożenia komunikacyjne, droga krajowa: nr 7 Kraków - Chyżne, 

 zagrożenia chemiczno-ekologiczne: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Spyrka" w 

Pcimiu (kwas mrówkowy – 1 t, kwas siarkowy - 1 t, siarczek sodu - 2 t, siarczek amonu - 2,5 t), 

 zakład pracy, w których przetwarza się i składuje duże ilości materiałów pożarowo 

niebezpiecznych: Eug-Mar w Pcimiu. 

Na terenie Gminy Pcim funkcjonują trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Pcim, OSP 

Stróża oraz OSP Trzebunia, z czego jedna (OSP Pcim) jest w Krajowym Systemie Ratowniczo‐ 

Gaśniczym, a kolejna (OSP Trzebunia) będzie od 2020 roku. Wszystkie jednostki posiadają 

specjalistyczny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo‐gaśniczych, ratowania technicznego  

i drogowego. 

Tabela 13. Analiza SWOT - Zagrożenia poważnymi awariami 

ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

 Dobrze wyposażone i wyszkolone jednostki 
OSP. 

 Gotowość służb na terenie gminy do usuwania i 
ochrony przez awariami. 

 Obecność drogi krajowej którą mogą być 
transportowane substancje niebezpieczne. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Dostępność do środków unijnych, 
pozwalających na dokonanie zasadniczej 
przebudowy infrastruktury technicznej w 
Polsce. 

 Zdarzenia losowe przy ciągach 
komunikacyjnych (wypadki, rozszczelnienia). 

 

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. 
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6 Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich 

finansowanie 
 

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 14. Obszary i kierunki interwencji 

L.p. Obszar interwencji Cele / kierunki interwencji 

1. Ochrona klimatu i 
jakości powietrza 
 

Cel: 
Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost 
poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
 
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. Ograniczenie zużycia energii - sektor działalności gospodarczej. 

 Termomodernizacja budynków, instalacja odnawialnych źródeł 

energii, wymiana źródła c.o. i c.w.u. 

 Poprawa efektywności energetycznej urządzeń, technologii i 

pojazdów. 

5. 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.  
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2. Zagrożenie hałasem Cel:  
Planowanie przestrzenne kształtujące właściwy klimat akustyczny oraz 
stosowanie zabezpieczeń akustycznych dla terenów mieszkalnych. 
 
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. 

3 Pola 
elektromagnetyczne 

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. 

4. Gospodarowanie 
wodami 

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:  

 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.  
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5. Gospodarka wodno-
ściekowa 

Cel: 
Wyposażenie terenu gminy w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.  
Kierunki interwencji: 

1. Działania związane z projektem budowy sieci kanalizacyjnej wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą realizowane w ramach porozumienia dla gmin 

Pcim, Lubień, Tokarnia. 

6. Zasoby geologiczne Cel:  
Racjonalna gospodarka zasobami kopalin ze złóż.  
 
Kierunki interwencji: 
1. Uwzględnianie w Planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich 

złóż w granicach ich udokumentowania wraz z zapisami o ochronie ich 

obszarów przed trwałym zainwestowaniem. 

2. Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wyrobisk.  

7. Gleby 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.  

8. Gospodarka 
odpadami 
i zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów 

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. 

9. Zasoby przyrodnicze 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, 
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4. Uwzględnienie terenów chronionych i zasad ich ochrony w planowaniu 
przestrzennym, 

5. Popularyzacja idei ochrony przyrody. 
 
Kierunki interwencji w zakresie ochrony lasów i zieleni urządzonej: 
1. Zachowanie i zwiększenie terenów leśnych oraz innych terenów zielonych 

(parki, boiska, obszary zieleni na terenach gminnych, zieleń przydrożna, 
zieleń gminna),  

2. Zrównoważona gospodarka leśna, 
3. Stworzenie warunków ochrony korytarzy leśnych. 

10. Zagrożenie 
poważnymi 
awariami 

Cel: 

Zmniejszenie zagrożenia dla mieszkańców i środowiska z powodu transportu 

materiałów niebezpiecznych oraz gazociągów  

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 Pcim 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. 

 

 



 

 

 

Tabela 15. Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem 

L.p. Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe 
koszty realizacji 

zadania (zł) 

Źródła finansowania Wskaźnik monitoringu 
realizacji zadania 

1. Ochrona klimatu i 
jakości powietrza 
 

Sukcesywna modernizacja oświetlenia 
ulicznego w gminie 

Gmina Pcim 
 

b.d. Budżet gminy 
WFOŚiGW 

Dofinansowanie dla 
samorządów 

lokalnych 

Ograniczenie zużycia 
energii, redukcja emisji 
CO2, 

Kompleksowa termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej  

Gmina Pcim 
 

b.d. RPO WM 
Budżet Gminy 

WFOŚiGW 

Ograniczenie zużycia 
energii, redukcja emisji 
CO2, 

Wymiana źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach 
domowych - paliwa stałe  

Gmina Pcim 
 

210 000 zł RPOWM  
Działanie 4.4.3, 
Budżet gminy 

Ograniczenie zużycia 
energii, redukcja emisji 
CO2, 

Wymiana źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach 
domowych 

Gmina Pcim 
 

b.d. WFOŚiGW 
RPOWM  

Budżet gminy 

Ograniczenie zużycia 
energii, redukcja emisji 
CO2, 

Utrzymanie dróg w sposób 
ograniczający niską emisję 

Gmina Pcim 
 

W ramach 
posiadanych 

środków 

Budżet Gminy, 
Budżet Województwa 

Małopolskiego, 
Budżet państwa 

Długość 
wyremontowanych 
odcinków 

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

Gmina Pcim 
 

b.d. Budżet gminy  Liczba kontroli 

Aktualizacja Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej; 

Gmina Pcim 
 

5 000 zł Budżet gminy  Liczba opracowanych 
dokumentów 

Edukacja i informacja o niskiej emisji Gmina Pcim 
 

Ok. 5 000 zł Budżet Gminy,  
RPO WM 

Działanie 4.4.3 

Liczba edukowanych 
mieszkańców 

Planowanie przestrzenne z 
uwzględnieniem ochrony powietrza 

Gmina Pcim 
 

b.d. Budżet Gminy,  
 

Liczba opracowanych 
dokumentów 
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L.p. Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe 
koszty realizacji 

zadania (zł) 

Źródła finansowania Wskaźnik monitoringu 
realizacji zadania 

2 Zagrożenie hałasem Preferowanie niekonfliktowych 
lokalizacji obiektów usługowych  
i przemysłowych. 

Gmina Pcim 
Starostwo Powiatowe 

n.d. n.d. Liczba decyzji 

Prowadzenie działalności edukacyjnej 
o zagrożeniu środowiska i zdrowia 
ludzkiego hałasem 

Gmina Pcim 
 

b.d. Budżet Gminy 
 

Liczba edukowanych 
mieszkańców 

3 Pola 
elektromagnetyczne 

Kontrola rozmieszczania nowych 
instalacji zgodnie z wymaganymi 
strefami ochronnymi 

Gmina Pcim 
Starostwo Powiatowe 

b.d. Środki własne 
inwestorów 

Poziom PEM 

4 Gospodarowanie 
wodami 

Egzekwowanie zakazu realizacji 
inwestycji budowlanych 
niezwiązanych z zabezpieczeniem 
przeciwpowodziowym na obszarach 
zagrożonych powodzią 

Gmina Pcim 
Starostwo Powiatowe  

n.d. Budżet Gminy, 
Budżet Powiatu 

Liczba wydanych decyzji 

Wprowadzenie do planów 
zagospodarowania przestrzennego i 
studium zagospodarowania 
przestrzennego gminy wytycznych z 
map zagrożenia i ryzyka 
powodziowego lub innych 
branżowych dokumentów w tym 
zakresie 

Gmina Pcim 
 

b.d. Budżet Gminy, 
 

Liczba opracowanych 
dokumentów 

Przeciwdziałanie suszy hydrologicznej Gmina Pcim b.d. Budżet Gminy Liczba podjętych działań 

Remonty odcinkowe dróg gminnych w 
ramach przeciwdziałania i usuwania 
skutków klęsk żywiołowych 

Gmina Pcim b.d. Budżet Gminy, 
rezerwa celowa na 
przeciwdziałania i 
usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych  

Liczba prac remontowych 

Realizacja Planu Ochrony 
Przeciwpowodziowej gminy Pcim 

Gmina Pcim 
Starostwo Powiatowe w 

Myślenicach 
Polskie Wody – RZGW w 

Krakowie 

W ramach 
posiadanych 

środków 

Budżet Gminy 
Budżet Powiatu 

Budżet Województwa 
Budżet Państwa  
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L.p. Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe 
koszty realizacji 

zadania (zł) 

Źródła finansowania Wskaźnik monitoringu 
realizacji zadania 

5. Gospodarka wodno-
ściekowa - 

Gospodarka wodno-
kanalizacyjna w 

aglomeracji Lubień -
Pcim  

Budowy sieci kanalizacyjnej wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą 
realizowana w ramach porozumienia 
dla gmin Pcim, Lubień, Tokarnia. 
 
 „Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w 
Pcimiu”. 

Gmina Pcim 

Spółka „Górna Raba” 
Sp. z o. o. 

b.d. Budżet gminy 
 

RPO WM 
NFOŚiGW 

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

7. Gleby Badanie gleb i zapobieganie 
degradacji gleb 

Gmina Pcim 
 

W ramach 
posiadanych 

środków 

Budżet Gminy  Liczba przeprowadzonych 
badań 

Stały monitoring osuwisk  Gmina Pcim 
 

W ramach 
posiadanych 

środków 

Budżet Gminy Liczba osuwisk 

8. Gospodarka 
odpadami 
i zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych - doskonalenie systemu 
zbiórki odpadów komunalnych  
z terenu gminy 

Gmina Pcim 
 

Ok. 940 000 zł 
rocznie 

Środki mieszkańców, 
Budżet Gminy, 

RPO WM 
WFOŚiGW 

Masa odebranych 
odpadów 
komunalnych 

Edukacja ekologiczna związana  
z gospodarka odpadami 

Gmina Pcim 
 

b.d. Budżet Gminy 
WFOŚiGW 

Liczba osób biorąca udział w 
akcjach edukacyjnych 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki 
Odpadów Komunalnych  

Gmina Pcim 
 

610 000 zł Budżet Gminy, RPO, 
WFOŚiGW  

 

Masa odebranych 
odpadów komunalnych 

Likwidowanie nielegalnych wysypisk 
odpadów 

Gmina Pcim 
 

b.d. Budżet Gminy  Ilość usuniętych 
dzikich składowisk 
odpadów 
 

Realizacja Programu usuwania azbestu Gmina Pcim 
 

b.d. Budżet Gminy  
 

Masa odebranych 
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L.p. Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe 
koszty realizacji 

zadania (zł) 

Źródła finansowania Wskaźnik monitoringu 
realizacji zadania 

odpadów zawierających 
azbest 

9. Zasoby przyrodnicze Bieżąca ochrona obszarów i obiektów 
prawnie chronionych  

Gmina Pcim 
 

b.d. Budżet Gminy Powierzchnia terenów 
chronionych 

Bieżąca pielęgnacja pomników 
przyrody w gminie, bieżąca 
konserwacja drzew i zieleni,  

Gmina Pcim 
 

b.d. Budżet Gminy  Ilość obiektów 
przeprowadzonych prac 
konserwacyjnych 

Uwzględnienie w miejscowych 
dokumentach planistycznych form 
ochrony przyrody 

Gmina Pcim 
 

b.d. Budżet Gminy  Powierzchnia form ochrony 
przyrody 

Realizacja zadań w ramach ustawy o 
ochronie zwierząt 

Gmina Pcim 
 

b.d. Budżet Gminy  Liczba interwencji 

10. Zagrożenie 
poważnymi awariami 

Współpraca z organami i służbami 
ratownictwa biorącymi udział w 
przeciwdziałaniu bądź usuwaniu 
skutków poważnych awarii 

Gmina Pcim b.d. W ramach 
działalności 

statutowej UG 

Ilość szkoleń, ilość 
przeprowadzonych akcji 
ratowniczych 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 16. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem 

L.p. Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe 
koszty realizacji 

zadania (zł) 

Źródła finansowania Wskaźnik monitoringu 
realizacji zadania 

1. Ochrona klimatu  
i jakości powietrza 
 

Rozbudowa sieci gazowej na terenie 
gminy 

PGNIG, Gmina Pcim b.d. Środki własne PGNIG, 
Budżet Gminy 

Długość sieci gazowej na 
terenie Gminy 

Rozwój sieci monitoringu powietrza WIOS w Krakowie b.d. Budżet Państwa Poziomy zanieczyszczeń 
powietrza 

Termomodernizacja budynków 
jednorodzinnych 

Właściciele budynków b.d. Środki własne, 
kredyty, Program 

priorytetowy „Jawor” 

Wskaźnik poprawy 
efektywności 
energetycznej budynków 

Termomodernizacja budynków i 
wymiana źródeł ciepła na 
niskoemisyjne 

Mieszkańcy Gminy, 
Przedsiębiorcy 

b.d. RPO WM, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

redukcja emisji CO2, 
redukcja emisji pyłu PM10 

2. Zagrożenie hałasem Rozwój sieci monitoringu hałasu WIOS w Krakowie b.d. Budżet Państwa Poziomy emisji hałasu 

3. Pola 
elektromagnetyczne 

Kontynuowanie monitoringu pól 
elektromagnetycznych 

WIOS w Krakowie b.d. Budżet Państwa Poziom PEM 

4. Gospodarowanie 
wodami 

Systematyczna konserwacja rzek  
i cieków 

RZGW Kraków – Polskie 
wody, Gmina Pcim 

b.d. Środki UE, 
Budżet Państwa, 

Budżet Gminy 

Ilość wykonanych prac, 
zakres robót 

Ochrona przed powodzią – budowa  
i konserwacja urządzeń 
przeciwpowodziowych 

RZGW Kraków – Polskie 
wody, Gmina Pcim 

b.d. Środki UE, 
Budżet Państwa, 

Budżet Gminy 

Ilość wykonanych prac, 
zakres robót 

5. Gospodarka wodno-
ściekowa 

Budowa indywidualnych oczyszczalni 
ścieków – gmina koordynacja 

Gmina Pcim Mieszkańcy 
Gminy 

b.d. Budżet Gminy 
Środki Mieszkańców 

WFOŚiGW 
RPO WM 

Liczba zbiorników 

6. Zasoby geologiczne Egzekwowanie systemu kontroli i kar 
za nielegalną eksploatację kopalin 

Gmina Pcim, 
Starostwo Powiatowe 

b.d. n.d. Ilość prowadzonych 
postępowań 

7. Gleby Prowadzenie monitoringu jakości 
gleby i ziemi 

WIOS w Krakowie b.d. Budżet Państwa Poziom zanieczyszczenia 
gleb 

Zabezpieczanie osuwisk  Gmina Pcim, 
Starostwo 
Powiatowe 

W ramach 
posiadanych 

środków 

Budżet Państwa, 
Starostwo 
Powiatowe 

Powierzchnia 
zabezpieczonych obszarów 
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L.p. Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe 
koszty realizacji 

zadania (zł) 

Źródła finansowania Wskaźnik monitoringu 
realizacji zadania 

8. Gospodarka 
odpadami 
i zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów 

Udział w tworzeniu systemów 
regionalnych instalacji do odzysku  
i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych 

Gminy regionu 
myślenickiego 

b.d. Budżety gminy, 
Budżet Państwa, 

NFOŚiGW, 
Środki unijne 

Postęp prac w zakresie 
tworzenia systemu 
regionalnego 

9. Zasoby przyrodnicze Coroczne zalesianie gruntów  Prywatni właściciele b.d. Środki własne 
właścicieli gruntów 

Ewidencja obszarów 
zalesionych 

10. Zagrożenie 
poważnymi awariami 

Usuwanie skutków poważnych awarii 
przemysłowych i drogowych 

KPPSP w Myślenicach 
 

Według potrzeb Budżet Państwa Ilość poważnych awarii 
drogowych na terenie 
Gminy Pcim 



 

 

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 Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury 

Urzędu Gminy Pcim. 
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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 Pcim na lata 2019 – 

2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025 - 2028” 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 17. Wskaźniki monitorowania POŚ 

Lp. Wskaźnik 
Stan w roku 

2016 r.  

A. Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko 

 Stan, jakość powietrza st. 
średnioroczne 

benzo(a)pirenu, 
PM10 -24h, 

PM2,5 
- przekroczenie 

2. Jakość wód powierzchniowych JCW  dobra 

3. Długość sieci wodociągowej km 3,4 

4. Długość sieci kanalizacyjnej km 26,5 

5. Liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej 1 083 

6. Liczba ludności korzystająca z sieci kanalizacyjnej  3 279 

7 Ilość przyłączy budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej szt. 67 

8 Ilość przyłączy do sieci kanalizacyjnej szt. 383 

9. Odpady komunalne zebrane z budynków zamieszkałych ogółem Mg 1 959,45 

10. Odpady komunalne zebrane z budynków zamieszkałych selektywnie Mg 816,05 

11. Ilość odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Mg 6,54 

12. Osiągnięcie poziomu recyklingu i użycia przygotowania do ponownego użycia odpadów 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła % 

30 

13. Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 
składowania % 

35 

14. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu 
gminy odpadów komunalnych % 

100 

15. % wskaźnik lesistości  49,1 % 

16. % powierzchni terenów objętych ochroną prawną 2,8 % 

17. Powierzchnia lasów ha 4 366 

18. Ilość pomników przyrody szt. 7 
 

 

Sprawozdawczość 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2017 

poz. 519 z późn. zm.) Wójt Gminy Pcim, 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 

Pcim na lata 2019 – 2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2025 - 2028 

 

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 18. Wskaźniki - najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem. 

Lp. Zagadnienie Główne działania w latach 2019 – 2024 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025 
- 2028 

Instytucje uczestniczące 

1. Wdrażanie „Programu 
Ochrony Środowiska dla 
Gminy Pcim na lata 2019 
– 2024 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2025 
- 2028” 

 Koordynacja wdrażania Programu, 

 Współpraca z interesariuszami, 

 Raporty o wykonaniu Programu (4 x 
/2021, 2023, 2025,2027), 

Wójt, 
Inne jednostki wdrażające 
Program 

2. Edukacja ekologiczna, 
Komunikacja ze 
społeczeństwem, 
System informacji  
o środowisku, 

 Rozwój różnorodnych form edukacji 
ekologicznej, 

 Realizacja zapisów ustawowych dot. 
dostępu do informacji o środowisku  
i jego 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, 

Wójt, organy gminy,  
Zarząd województwa, 
WIOŚ, 
Organizacje pozarządowe, 

3. Systemy zarządzania 
środowiskiem 

 Wspieranie i promowanie zakładów / 
instytucji wdrażających system 
zarządzania środowiskiem, 

Wójt, Starosta, 
Wojewoda, 
Fundusze celowe, 

4. Monitoring stanu 
środowiska 

 Zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, 

 

WIOŚ,  

 

  



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pcim 

 

 

61 

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 Rozwoju Kraju 2020 

1. Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo 

I. Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem 

a) Priorytetowy kierunek interwencji I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego, 

II. Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności 

obywatela 

a) Priorytetowy kierunek interwencji I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela, 

2. Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

I. Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki 

a) Priorytetowy kierunek interwencji II.2.3. Zwiększenie konkurencyjności i modernizacja sektora 

rolno-spożywczego, 

II. Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych 

a) Priorytetowy kierunek interwencji II.5.2. Upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych, 

III. Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

a) Priorytetowy kierunek interwencji II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami, 

b) Priorytetowy kierunek interwencji II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej, 

c) Priorytetowy kierunek interwencji II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii, 

d) Priorytetowy kierunek interwencji II.6.4. Poprawa stanu środowiska, 

e) Priorytetowy kierunek interwencji II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu. 

IV. Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu 

a) Priorytetowy kierunek interwencji II.7.1. Zwiększenie efektywności zarządzania w sektorze 

transportowym, 
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b) Priorytetowy kierunek interwencji II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych, 

c) Priorytetowy kierunek interwencji II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich, 

3. Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna 

I. Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych 

a) Priorytetowy kierunek interwencji III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych, 

II. Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja 

przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych 

a) Priorytetowy kierunek interwencji III.3.1. Tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych  

i finansowych dla realizacji działań rozwojowych w regionach, 

b) Priorytetowy kierunek interwencji III.3.2. Wzmacnianie ośrodków wojewódzkich, 

c) Priorytetowy kierunek interwencji III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, 

subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich, 

d) Priorytetowy kierunek interwencji III.3.4. Zwiększenie spójności terytorialnej. 

III. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 

1. Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

I. Kierunek interwencji 1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin, 

II. Kierunek interwencji 1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem 

wody, 

III. Kierunek interwencji 1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna 

gospodarka leśna, 

IV. Kierunek interwencji 1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią, 

2. 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, 

3. Cel 3. Poprawa stanu środowiska 

I. Kierunek interwencji 3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, 

II. Kierunek interwencji 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 

energetyczne, 

III. Kierunek interwencji 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki, 

IV. Kierunek interwencji 3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych  

i środowiskowych, 

V. Kierunek interwencji 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do 

powstawania zielonych miejsc pracy. 

IV. 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, 
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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. 

V. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 

1. Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego 

I. Cel szczegółowy 1. Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej, 

II. Cel szczegółowy 4. Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko. 

VI. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 

1. Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności 

przestrzennej 

I. Priorytet 2.1. Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, sanitarne i wodne 

na obszarach wiejskich 

a) Kierunek interwencji 2.1.1. Modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, 

b) Kierunek interwencji 2.1.2. Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej, 

c) Kierunek interwencji 2.1.3. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej, 

d) Kierunek interwencji 2.1.4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, 

e) Kierunek interwencji 2.1.5. Rozwój systemów zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

f) Kierunek interwencji 2.1.6. Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego, 

II. Priorytet 2.2. Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej dostępność transportową 

obszarów wiejskich 

a) Kierunek interwencji 2.2.1. Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej i kolejowej, 

b) Kierunek interwencji 2.2.2. Tworzenie powiązań lokalnej sieci drogowej z siecią dróg regionalnych, 

krajowych, ekspresowych i autostrad, 

c) Kierunek interwencji 2.2.3. Tworzenie infrastruktury węzłów przesiadkowych, transportu kołowego  

i kolejowego, 

III. Priorytet 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach wiejskich 
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a) Kierunek interwencji 2.5.1. Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej i innej łagodzącej zagrożenia 

naturalne, 

2. Cel szczegółowy 3. Bezpieczeństwo żywnościowe 

I. Priorytet 3.2. Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów produktów rolno-

spożywczych 

a) Kierunek interwencji 3.2.2. Wsparcie wytwarzania wysokiej jakości produktów rolno- -spożywczych,  

w tym produktów wytwarzanych metodami integrowanymi, ekologicznymi oraz tradycyjnymi 

metodami produkcji z lokalnych surowców i zasobów oraz produktów rybnych, 

II. Priorytet 3.4. Podnoszenie świadomości i wiedzy producentów oraz konsumentów w zakresie 

produkcji rolno-spożywczej i zasad żywienia 

a) Kierunek interwencji 3.4.3. Wsparcie działalności innowacyjnej ukierunkowanej na zmiany wzorców 

produkcji i konsumpcji, 

3. Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich 

I. Priorytet 5.1. Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności biologicznej na 

obszarach wiejskich 

a) Kierunek interwencji 5.1.1. Ochrona różnorodności biologicznej, w tym unikalnych ekosystemów 

oraz flory i fauny związanych z gospodarką rolną i rybacką, 

b) Kierunek interwencji 5.1.2. Ochrona jakości wód, w tym racjonalna gospodarka nawozami i środkami 

ochrony roślin, 

c) Kierunek interwencji 5.1.3. Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa i 

rybactwa oraz zwiększanie retencji wodnej, 

d) Kierunek interwencji 5.1.4. Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, spadkiem zawartości materii 

organicznej i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi, 

e) Kierunek interwencji 5.1.5. Rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska rolniczego i różnorodności 

biologicznej na obszarach wiejskich i jej upowszechnianie, 

II. Priorytet 5.2. Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem ochrony krajobrazu i ładu 

przestrzennego 

a) Kierunek interwencji 5.2.1. Zachowanie unikalnych form krajobrazu rolniczego, 

b) Kierunek interwencji 5.2.2. Właściwe planowanie przestrzenne, 

c) Kierunek interwencji 5.2.3. Racjonalna gospodarka gruntami, 

III. Priorytet 5.3. Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udział w przeciwdziałaniu 

tym zmianom (mitygacji) 

a) Kierunek interwencji 5.3.1. Adaptacja produkcji rolnej i rybackiej do zmian klimatu, 

b) Kierunek interwencji 5.3.2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie i całym łańcuchu 

rolno-żywnościowym, 

c) Kierunek interwencji 5.3.3. Zwiększenie sekwestracji węgla w glebie i biomasie wytwarzanej w 

rolnictwie, 

d) Kierunek interwencji 5.3.4. Badania w zakresie wzajemnego oddziaływania rozwoju obszarów 

wiejskich, rolnictwa i rybactwa na zmiany klimatu, 

e) Kierunek interwencji 5.3.5. Upowszechnianie wiedzy w zakresie praktyk przyjaznych klimatowi 

wśród konsumentów i producentów rolno-spożywczych. 

 


