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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 - Program Ochrony Środowiska sporządza odpowiednio organ 

wykonawczy gminy - Wójt, a uchwala Rada Gminy. Projekt Gminnego POŚ jest opiniowany przez 

właściwy 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 - Jednostki Samorządu Terytorialnego. 
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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 nieco ponad 11 tys. 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 

 

Powietrze atmosferyczne 

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2021 roku wykonana wg zasad określonych 

w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, 

przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska który zalicza Gminę Pcim do obszarów 

przekroczeń stężeń zanieczyszczeń pyłu PM10 śr. 24-godz., pyłu PM 2.5/rok oraz B(a)P/rok. 

 

Jakość wód 

Jakość wód podziemnych jest dobra.  Również jakość wód powierzchniowych w granicach gminy jest 

ogólnie dobra. 

 

Sieć wodociągowa 

Gmina posiada ujęcie powierzchniowe - zbiornik o pojemności 150 m3, czynną sieć wodociągową o 

długości 3,4 km. Podłączenia 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 (biurowe, 

produkcyjny i handlowe), galeria „Czarny Lew” - przyłącz do studzienki na działce. 

 

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. 397 gospodarstw domowych. Łączna 

długość sieci kanalizacyjnej wynosi 18,2 km oraz 8,46 km przyłączy/sięgaczy w sumie dające 26,66 

km. Pozostała ludność 76,7% mieszkańców odprowadza ścieki we własnym zakresie głównie do 

indywidualnych zbiorników bezodpływowych. 
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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. 

 

Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami jest realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulowana przez 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pcim. 

Gmina Pcim osiągnęła w roku 2021 wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych 

na składowisko.  

Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła tj. 20% nie został w roku 2021 osiągnięty przez Gminę 

Pcim i wyniósł 17,80%.  

Podkreślić należy, że w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którym 

objęte są nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poziom ten został 

osiągnięty (wynosi 20,22%).  Jednym z czynników, który wpłynął na obniżenie poziomu osiągniętego 

przez Gminę Pcim jest wzmożony nacisk na edukację  w zakresie utrzymania czystości i porządku w 

gminie poprzez tzw. akcje sprzątania świata likwidujące rozproszone lub zbiorowe dzikie wysypiska. 

Należy nadmienić, iż ze względu na charakter i stadium rozkładu zbieranych w ten sposób odpadów, 

ich znaczny poziom zmieszania, nawet wstępna segregacja w zasadzie nie jest możliwa. W samym 

2021r. Gmina Pcim zlikwidowała około 106,2 m3 śmieci pochodzących z dzikich wysypisk.  

Gmina Pcim systematycznie prowadzi działania zmierzające do osiągnięcia wymaganych ustawą coraz 

wyższych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu określonych frakcji odpadów 

komunalnych połączonych z edukacją ekologiczną. 

 

Formy ochrony przyrody w Gminie 

 Otulina Rezerwatu przyrody „Las Gościbia”, 

 Natura 2000 Raba z Mszanką. Specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), Kod 

obszaru: PLH120093, powierzchnia: 249,3 ha (129,88 ha na terenie gminy Pcim), 

 6 pomników przyrody, 

 1 egzemplarz habitatowy. 
 

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. 
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Zagrożenie hałasem Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska 

Pola elektromagnetyczne Minimalizacja oddziaływania promieniowania niejonizującego. 

Gospodarowanie wodami 

Gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i 

deficytem wody, ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami 

wodnymi 

Gospodarka wodno-ściekowa 
Wyposażenie terenu gminy w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pcim 

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. 

 

 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2021 

r., poz. 1973) Wójt Gminy, co 2 lata przedstawia Radzie Gminy raport z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska. Po przedstawieniu niniejszego raportu Radzie Gminy, należy skierować go do organu 

wykonawczego powiatu. 
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3 Spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi  

3.1 Aspekty prawa polskiego 

Podstawowe polskie akty prawne związane z ochroną środowiska to: 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973), 

Ustawy o charakterze ogólnym i uzupełniającym: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559), 

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. z 2022 poz. 1029), 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2022 poz. 503) 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351), 

 ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 poz. 2166), 

 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 wraz  

z rozporządzeniami) 

 ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 poz. 610). 

 

3.2 Analiza regionalnych planów istotnych z punktu widzenia POŚ  

3.2.1 Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego  

Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 

Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 

 

Podstawowe kierunki działań  
Podstawowym celem Programu ochrony powietrza dla stref województwa małopolskiego jest 

poprawa jakości powietrza i dotrzymanie obowiązujących standardów, aby ograniczyć niekorzystny 

wpływ zanieczyszczeń na zdrowie i jakość życia mieszkańców. Dlatego też zaplanowane działania 

mają na celu uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń 

ze źródeł, które w największy sposób oddziałują na wielkość stężeń substancji w powietrzu.  

Do osiągnięcia celu Programu konieczna jest realizacja zadań wskazanych w harmonogramie realizacji 

oraz uwzględnianie ogólnych kierunków działań, które w sposób pośredni wpływają na poprawę 

stanu jakości powietrza.  

 

Program wskazuje następujące kierunki działań naprawczych:  

1. Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej  

2. Ograniczenie emisji z sektora transportu  

3. Ograniczenie emisji z działalności gospodarczej.  

W ramach każdego z ww. działań naprawczych określono zadania i obowiązki do realizacji przez różne 

podmioty. 

 

DZIAŁANIE 1. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  

Kod działania: PL12_ONE - Głównym celem działania jest pełne wdrożenie wymagań uchwał 
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antysmogowych dla Małopolski i dla Krakowa, a także poprawa efektywności energetycznej 

budynków i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 

Zadania do realizacji  
Zadania wszystkich instytucji publicznych 

1. Przy finansowaniu ze środków publicznych instalacji grzewczych na paliwa stałe o mocy do 1 MW, 

instytucje publiczne zobowiązane są zapewnić: 

 finansowanie od 1 stycznia 2021 roku wyłącznie dla instalacji zasilanych biomasą  

(z wyłączeniem projektów w trakcie realizacji), 

 finansowanie od 1 stycznia 2023 roku wyłącznie dla instalacji zasilanych biomasą o emisji 

cząstek stałych do 20 mg/m³ (przy 10% O2). 

 stosowanie zbiorników buforowych jako obowiązkowe w przypadku kotłów z ręcznym 

podawaniem paliwa (kotły zgazowujące) oraz zalecane w przypadku kotłów z automatycznym 

podawaniem paliwa. Minimalna pojemność zbiorników buforowych powinna być zgodna  

z dokumentacją techniczną kotła.  

Dodatkowo należy zapewnić preferencje w postaci wyższego dofinansowania dla pomp ciepła, paneli 

fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, instalacji grzewczych podłączanych do ciepłowni 

geotermalnych oraz kotłów na biomasę o emisji pyłu do 20 mg/m³ (przy 10% O2). 

 

2. Gmina, powiat i województwo zobowiązane są zapewnić, że od 1 stycznia 2023 roku co najmniej 

50%, a od 1 stycznia 2025 roku 100% energii elektrycznej zużywanej w ciągu roku przez będące 

jej własnością budynki użyteczności publicznej będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Cel 

może zostać osiągnięty poprzez: 

 inwestycję we własną instalację wytwarzającą energię elektryczną z OZE, 

 zakup energii poświadczony gwarancją pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych lub zawarcie bezpośredniej umowy PPA (Power Purchase Agreement) z 

wytwórcą energii z OZE, 

 udział w klastrze energii lub spółdzielni energetycznej wytwarzających energię elektryczną  

z OZE, 

 dzierżawę instalacji lub zakup energii od spółdzielni lub przedsiębiorstwa inwestujących w 

OZE na obiektach gminy 

 zakup lub dzierżawę udziału w wirtualnie eksploatowanej instalacji OZE. 

 

Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz rad gmin: 

1. Utworzenie do 1 stycznia 2021 roku i utrzymanie punktu obsługi Programu Czyste Powietrze  

w oparciu o porozumienie z WFOŚiGW w Krakowie. 

2. Zatrudnienie do 30 września 2021 roku i utrzymanie stanowiska Ekodoradcy. W gminach o liczbie 

mieszkańców do 20 tys. należy zatrudnić co najmniej 1 Ekodoradcę, w gminach o liczbie 

mieszkańców powyżej 20 tys. – co najmniej 2 Ekodoradców, w gminach o liczbie mieszkańców 

powyżej 50 tys. – co najmniej 3 Ekodoradców, w przypadku gminy o liczbie mieszkańców powyżej 

500 tys. – co najmniej 6 Ekodoradców.  
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Do zadań Ekodoradcy należeć będą, m.in.:  

 doradztwo dla mieszkańców w zakresie technologii OZE, źródeł ogrzewania, programów 

dofinansowania i wymagań uchwały antysmogowej,  

 prowadzenie edukacji ekologicznej na poziomie lokalnym w zakresie ochrony powietrza,  

 obsługa programu Czyste Powietrze, inicjowanie i obsługa inwestycji w zakresie programu 

Stop Smog.  

3. Prowadzenie w gminach objętych uchwałą antysmogową dla Małopolski, akcji informacyjnej o 

wymaganiach uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz dostępnych formach dofinansowania 

do wymiany kotłów. Od 2021 roku gmina zobowiązana jest dotrzeć z informacją co najmniej raz 

na pół roku do każdego punktu adresowego, pod którym eksploatowana jest instalacja na paliwa 

stałe (dotyczy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).  

4. Do 31 października 2020 roku na oficjalnej stronie internetowej gminy (w widocznym miejscu na 

stronie głównej) należy zamieścić następujące informacje: 

 aktualną jakość powietrza i stopnień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza (jeśli został 

wprowadzony), 

 odnośnik do aplikacji Ekointerwencja (możliwości zgłoszenia naruszenia przepisów ochrony 

środowiska), 

 odnośnik do informacji o Programie Czyste Powietrze.  

5. Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła i instalacji odnawialnych źródeł energii w 

budynkach mieszkalnych, budynkach niemieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na 

terenie gminy: 

 co najmniej 70% budynków do końca 2021 roku, 

 co najmniej 90% budynków do 30 czerwca 2022 roku. 

Dane powinny być wprowadzone do elektronicznej Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków  

w Małopolsce. Po uruchomieniu CEEB należy podjąć współpracę z kominiarzami i powiatowymi 

inspektoratami nadzoru budowlanego w celu pełnej inwentaryzacji źródeł na paliwa stałe. Konieczna 

jest bieżąca aktualizacja bazy inwentaryzacji na podstawie danych przekazywanych przez właścicieli  

i zarządców budynków oraz pozyskiwanych w ramach prowadzonych kontroli.  

6. Prowadzenie przez straż gminną lub międzygminną, upoważnionych pracowników gminy lub we 

współpracy z policją kontroli interwencyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony 

powietrza: 

a) Kontrole interwencyjne (reakcje na zgłoszenia naruszeń) powinny być wykonywane w ciągu 12-u 

godzin od zgłoszenia, 

b) W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez aplikację Ekointerwencja administrowaną przez 

Urząd Marszałkowski należy zaktualizować informację o podjętych działaniach i rezultatach 

kontroli w ciągu 3 dni roboczych od podjęcia kontroli, 

c) W przypadku co najmniej 10% prowadzonych kontroli interwencyjnych w skali roku należy 

pobrać i zlecić badanie próbki popiołu z paleniska, 

d) Kontrole interwencyjne powinny być połączone z aktualizacją danych w bazie ogrzewania 

budynków.  

7. Prowadzenie przez straż gminną lub międzygminną, upoważnionych pracowników gminy lub we 

współpracy z policją kontroli planowych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony powietrza: 

a) Kontrole planowe w 2020 roku powinny objąć: 
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 20 budynków w gminach o liczbie mieszkańców do 10 tys., 

 40 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 10 tys. a 20 tys., 

 80 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 20 tys. a 50 tys., 

 200 budynków w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. 

b) Kontrole planowe w 2021 i 2022 roku powinny corocznie objąć: 

 60 budynków w gminach o liczbie mieszkańców do 10 tys., 

 100 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 10 tys. a 20 tys., 

 200 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 20 tys. a 50 tys., 

 500 budynków w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. 

c) Kontrole planowe od 2023 roku powinny corocznie objąć: 

 120 budynków w gminach o liczbie mieszkańców do 10 tys., 

 200 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 10 tys. a 20 tys., 

 400 budynków w gminach o liczbie mieszkańców między 20 tys. a 50 tys., 

 1000 budynków w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. 

d) w Krakowie kontrole planowe powinny corocznie objąć wszystkie budynki, w których nadal 

eksploatowane są indywidualne paleniska na paliwa stałe z uwagi na obowiązującą na jego 

terenie tzw. uchwałę antysmogową dla Krakowa. 

e) Kontrole planowe powinny być połączone z aktualizacją danych w bazie ogrzewania budynków. 

f) Gminy powinny przygotować wewnętrzną procedurę przeprowadzania kontroli palenisk pod 

kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów do 30 września 2021 

roku. Procedura powinna zostać opracowana zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego.  

8. Przygotowanie do 30 czerwca 2022 roku analizy problemu ubóstwa energetycznego w gminie, 

zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Urząd Marszałkowski: 

 Przygotowanie bazy danych o osobach, które spełniają wymagania programu Stop Smog. 

 Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji 

w budynkach, które zamieszkują ww. osoby.  

9. Wsparcie mieszkańców gminy dotkniętych ubóstwem energetycznym: 

 Rekomendowane jest uruchomienie programu osłonowego w postaci dopłat do wyższych 

kosztów ogrzewania. 

 Rekomendowana jest realizacja przez gminę programu Stop Smog poprzez dofinansowanie 

wymiany kotłów i termomodernizacji.  

10. W ramach aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy należy zidentyfikować i wyznaczyć obszary, które ze względów technicznych i prawnych 

mogą być przeznaczone pod urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy przekraczającej 100 kW. W przypadku, gdy brak jest obszarów spełniających ww. warunki, 

należy również wykazać ten fakt w studium.  

11. Rekomendowane jest przeznaczenie od 2021 roku w ramach budżetu gminy co najmniej 1% 

dochodów własnych na działania związane z ochroną powietrza, obejmujące m.in.: 

 zatrudnienie Ekodoradców oraz uruchomienie i obsługę punktów obsługi programu Czyste 

Powietrze, 

 realizację programów dotacyjnych wspierających program Czyste Powietrze oraz programów 

osłonowych dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, 

 kontrole w zakresie naruszeń przepisów o ochronie powietrza, 
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 działania edukacyjno-informacyjne dotyczące ochrony powietrza, 

 inwentaryzację źródeł ogrzewania budynków w gminie, 

 termomodernizację budynków użyteczności publicznej lub instalację odnawialnych źródeł 

energii.  

12. Gminy objęte uchwałą antysmogową dla Małopolski poprzez swoje działania powinny 

doprowadzić do sytuacji, w której liczba zainstalowanych urządzeń grzewczych, które nie 

spełniają wymagań uchwały antysmogowej: 

 od 1 stycznia 2023 roku nie przekroczy 15% wszystkich zainstalowanych urządzeń grzewczych 

na terenie gminy, 

 od 1 stycznia 2027 roku nie przekroczy 3% wszystkich zainstalowanych urządzeń grzewczych 

na terenie gminy. 

Zapis ten nie zwalnia podmiotów objętych uchwałą antysmogową z przestrzegania zapisów ww. 

uchwały, tj. pełnego dostosowania do jej wymagań w wyznaczonych terminach. Nie zwalnia on 

również organów kontrolnych z obowiązku egzekwowania wymagań uchwały antysmogowej. 

 

Zadania starostów powiatów  

1) Zatrudnienie najpóźniej do 30 czerwca 2021 roku i utrzymanie stanowiska co najmniej 1 

Ekodoradcy ds. klimatu. Do obowiązków Ekodoradcy ds. klimatu należą: 

 koordynacja działań gmin w zakresie wykorzystania OZE i budownictwa energooszczędnego, 

 współpraca z gminami i Urzędem Marszałkowskim, 

 wymiana doświadczeń i dobrych praktyk gmin na obszarze powiatu, 

 inicjowanie wspólnych działań, projektów i akcji edukacyjnych w gminach, 

 doradztwo dla gminnych Ekodoradców w zakresie wykorzystania OZE i budownictwa 

energooszczędnego, 

 wsparcie techniczne gmin w zakresie wdrażania neutralności klimatycznej dla szkół i 

budynków użyteczności publicznej. 

Przewidywane wsparcie ze środków Programu LIFE. 

2) Do 31 października 2020 roku na oficjalnej stronie internetowej powiatu (w widocznym miejscu 

na stronie głównej) należy zamieścić następujące informacje: 

 aktualną jakość powietrza i stopnień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza (jeśli został 

wprowadzony), 

 odnośnik do aplikacji Ekointerwencja (możliwości zgłoszenia naruszenia przepisów ochrony 

środowiska), 

 odnośnik do informacji o Programie Czyste Powietrze. 

 

3) Prowadzenie akcji informacyjnej o wymaganiach uchwał antysmogowych w ramach wydawania 

pozwoleń na budowę i przyjmowania zgłoszeń budynków.  

4) Rekomendowane jest przeznaczenie od 2021 roku w ramach budżetu powiatu co najmniej 0,5% 

dochodów własnych na działania związane z ochroną powietrza, obejmujące m.in.: 

 zatrudnienie Ekodoradców ds. klimatu, 

 wsparcie gmin w zakresie realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza, 

 kontrole w zakresie naruszeń przepisów ochrony powietrza przez przedsiębiorców, 

 działania edukacyjne dotyczące ochrony powietrza i klimatu, promocji OZE, promocji 

zrównoważonego transportu, 
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 termomodernizację budynków użyteczności publicznej lub instalację odnawialnych źródeł 

energii. 

 

DZIAŁANIE 2. OGRANICZENIE EMISJI Z SEKTORA TRANSPORTU  

Kod działania: PL12_OET - Głównym celem działania jest ograniczenie liczby pojazdów o wysokiej 

emisji zanieczyszczeń oraz wyeliminowanie z ruchu pojazdów niespełniających przepisów w zakresie 

emisji. Dla Krakowa szczególnie istotne jest ograniczenie ruchu pojazdów w centrum miasta z 

wykorzystaniem stref ograniczonego ruchu.  

 

Działania, które powinny być uwzględniane w strategiach i planach na poziomie gmin, powiatów  

i województwa, m.in.: 

a. organizacja ruchu pojazdów w miastach powinna dążyć do ograniczenia ich liczby w centrach 

miast oraz zapewnienia płynności ruchu,  

b. tworzenie i egzekwowanie stref uspokojonego ruchu z ograniczeniem prędkości do 30 km/h,  

c. rozbudowa transportu zbiorowego, w szczególności połączeń między gminami miejskimi i 

zlokalizowanymi wokół gminami ościennymi,  

d. tworzenie regularnych połączeń autobusowych przede wszystkim w miejscach, gdzie nie istnieje 

(bądź nie jest ona regularna) komunikacja autobusowa,  

e. wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie publicznym, w tym 

zakup niskoemisyjnego i zeroemisyjnego taboru,  

f. rozwój połączeń w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz połączeń poprzecznych do linii 

kolejowych SKA – linii autobusowych zapewniających połączenie ze stacjami kolejowymi SKA,  

g. utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych i innych ciągów komunikacyjnych 

utwardzonych w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez regularne mycie, 

remonty i poprawę stanu ich nawierzchni,  

h. rozwój komunikacji rowerowej (z uwzględnieniem rowerów towarowych) poprzez ciągłą 

modernizację i rozbudowę infrastruktury rowerowej,  

i. tworzenie zielonych stref przyjaznych dla pieszych,  

j. budowa parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride zlokalizowanych przy stacjach kolejowych (w tym 

przy stacjach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej), pętlach autobusowych i tramwajowych z 

zastosowaniem niższych opłat za postój na P&R/B&R dla osób korzystających z biletów 

okresowych na komunikację miejską,  

k. promowanie zrównoważonych form transportu (transport rowerowy i pieszy, komunikacji 

publicznej, car/bike sharing, transport z wykorzystaniem hulajnóg, car pooling)  

l. wdrażanie i rozwój systemów rowerów miejskich z uwzględnieniem rowerów towarowych i 

rowerów specjalnych dla osób z niepełnosprawnością zarówno na wynajem krótkoterminowy, jak 

i długoterminowy w oparciu o system opłat abonamentowych; zapewnienie niezbędnej 

infrastruktury do ich funkcjonowania,  

m. podejmowanie działań mających na celu rozwój sieci ogólnodostępnych stacji ładowania,  

n. ograniczanie ruchu samochodów w centrach miast na rzecz ruchu pieszego i rowerowego, w tym 

tworzenie stref wolnych od ruchu samochodowego,  

o. brak tworzenia nowych miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania, gdyż w wyniku ich 

utworzenia zwiększy się ruch w centrum miasta; rozwój stref płatnego parkowania, co do ich 
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zasięgu oraz poziomu cen oraz ewentualnych ograniczeń maksymalnego czasu parkowania jako 

narzędzie wspierające cel ograniczenia ruchu kołowego w centrum miasta,  

p. nadawanie w przestrzeni publicznej priorytetu potrzebom pieszych,  

q. uwzględnienie w zamówieniach publicznych na zakup floty pojazdów, zlecanych przez instytucje 

publiczne, rowerów, w tym rowerów towarowych,  

r. zapewnienie płynności i sprawności przejazdu pojazdów transportu zbiorowego poprzez 

odpowiednie działania infrastrukturalne, m.in. poprzez wydzielanie buspasów,  

s. tworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z odpowiednią infrastrukturą,  

t. zapewnienie przyjaznej i przystępnej cenowo dla mieszkańców komunikacji publicznej jako 

alternatywy dla wprowadzanych ograniczeń dla pojazdów indywidualnych.  

 

Poza rekomendowanymi kierunkami działań wyznaczone zostały również obligatoryjne zadania 

związane z sektorem transportu. 
 

Zadania wszystkich instytucji publicznych  

1) W ramach zielonych zamówień publicznych od 1 stycznia 2022 roku w warunkach udzielenia 

zamówienia publicznego należy uwzględniać następujące wymagania: 

a) obowiązek spełnienia przez pojazdy realizujące przewozy regularne specjalne oraz usługi 

przewozu okazjonalnego wyznaczonych norm emisji spalin – przewoźnik świadczący usługę 

transportową musi zrealizować ją pojazdami o normie minimum EURO 4 w przypadku pojazdów z 

silnikiem benzynowym oraz EURO 6 w przypadku pojazdów z silnikiem Diesla. 

b) w ramach zamówień na roboty budowlane: 

 obowiązek spełnienia przez maszyny mobilne nieporuszające się po drogach (tj. maszyny 

budowlane – koparki, ładowarki, spycharki, itp.) o mocy powyżej 18 kW123 wymagania w 

postaci wyposażenia w filtr cząstek stałych, 

 obowiązek czyszczenia na mokro (przez wykonawcę zleconego zamówienia) ulic i terenu 

wokół budowy, które są zanieczyszczone na skutek budowy, 

 zraszanie w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich, 

 stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego opuszczających 

plac budowy, 

 stosowanie cięcia elementów betonowych na "mokro", 

 stosowanie przykrycia przy przewożeniu materiałów pylących. 

 

 

DZIAŁANIE 3. OGRANICZENIE EMISJI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Kod działania: PL12_OEP - Celem działania jest ograniczenie negatywnego wpływu funkcjonowania 

przemysłu i działalności gospodarczej na środowisko, w tym na jakość powietrza. Działanie ma 

również na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie oddziaływania podmiotów 

gospodarczych na jakość powietrza. 

 

Zadania wójtów, Wójtów i prezydentów miast oraz rad gmin 

Prowadzenie akcji informacyjnej o wymaganiach uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz 

dostępnych formach dofinansowania do wymiany kotłów z dotarciem przynajmniej raz w roku do 
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każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie gminy, który eksploatuje 

instalację spalania paliw stałych. 

 
 

3.2.2 UCHWAŁA ANTYSMOGOWA 

Uchwała antysmogowa dla Małopolski - uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw. Uchwała ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń: 

 Od 1 lipca 2017 roku nie jest możliwa w Małopolsce instalacja kotła na węgiel lub drewno lub 

kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych 

rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu, tj.: 

o sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o 

nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75%; 

o sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o 

znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77%; 

o emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą 

przekraczać 40 mg/ml w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa 

oraz 60 mg/ml w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;  

o emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania 

pomieszczeń nie mogą przekraczać 20 mg/ml w przypadku kotłów z automatycznym 

podawaniem paliwa oraz 30 mg/ml w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem 

paliwa; 

o emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą 

przekraczać 500 mg/ml w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa 

oraz 700 mg/ml w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa; 

o emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące 

sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 200 mg/ml w przypadku 

kotłów na biomasę oraz 350 mg/ml w przypadku kotłów na paliwa kopalne; 

o W przypadku kotła na paliwo stałe wymogi te muszą zostać spełnione dla paliwa 

zalecanego i dowolnego innego odpowiedniego paliwa. 

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

wymieniają kocioł lub kominek na nowy, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne 

urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu. 

Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co 

najmniej 80%, od 2023 roku muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące 

emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. 

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

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

ograniczeń. Wyznaczono długie okresy przejściowe: 

 Do końca 2022 r. – wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm 

emisyjnych. 

 Do końca 2026 r. – wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 

3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012). 
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 Istniejące kotły klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) zainstalowane przed 1 lipca 2017 roku 

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). 

Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń jest prowadzona przez uprawnione służby: 

 straż miejską i gminną, 

 upoważnionych pracowników urzędu gminy, 

 Policję, 

 Inspekcję Ochrony Środowiska. 

 

3.2.3 PROGRAM STRATEGICZNY OCHRONA ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO 

Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLVIII/684/21 z dnia 27 grudnia 2021 r. przyjął 

Program Strategiczny Ochrona Środowiska. Dokument ma na celu realizację celu strategicznego 

wyznaczonego w Strategii województwa „Małopolska 2030”: Wysoka jakość środowiska i dążenie do 

neutralności klimatycznej. 

Dążenie do realizacji przyjętego celu nadrzędnego będzie odbywać się poprzez kierunki działań 

wyznaczone w 4 priorytetowych OBSZARACH INTERWENCJI: 

 Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ochrona powietrza, 

 Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych, 

 Edukacja, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji, monitoring  

i zarządzanie, 

 Zrównoważone korzystanie ze środowiska. 

 

3.3 Dokumenty Lokalne 

3.3.1 Program Ochrony Środowiska dla powiatu Myślenickiego 

Cele wyznaczone w dokumencie: 

 Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze powiatu myślenickiego związana z realizacją 

kierunków działań naprawczych, 

 Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z 

nowoczesnymi technologiami, 

 Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska, 

 Utrzymanie wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego na dotychczasowych, 

niskich poziomach,  

 System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, 

umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i 

utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód,  

 Racjonale i efektywne gospodarowania zasobami ze złóż, 

 Racjonalna gospodarka zasobami geologicznymi, 

 Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi, 

 Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych zgodnie z wymaganiami 

ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno – ekonomicznymi, 
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 Racjonalna gospodarka odpadami, 

 Gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, 

 Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i 

georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu, 

 Przeciwdziałanie awariom instalacji przemysłowych,  

 Minimalizacja skutków awarii dla ludzi i środowiska. 

 

3.3.2 Strategia Rozwoju Gminy Pcim na lata na lata 2022-2032 

W strategii określono cel strategiczny: 

 Czyste środowisko i racjonalnie gospodarowane zasoby 

 

W ramach tego celu wskazano następujące kierunki działania: 

1. Skutecznie chronione oraz racjonalnie gospodarowane walory środowiskowe 

1.1. Włączenie walorów środowiska przyrodniczego, w tym krajobrazu, w procesy rozwojowe 

zachodzące w gminie, przy jednoczesnym zapewnieniu ich ochrony przed presją wynikającą  

z zabudowy oraz ruchu turystycznego. 

2. Czyste i zdrowe powietrze 

2.1. Konsekwentne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie polegające w 

szczególności na: 

• wymianie nieefektywnych źródeł ciepła; 

• poprawie efektywności energetycznej budynków publicznych i prywatnych; 

• dywersyfikacji źródeł energii, m.in. poprzez stopniowe zwiększanie wykorzystania OZE; 

• ograniczaniu powstawania emisji generowanej przez transport. 

2.2. Wsparcie gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym. 

2.3. Prowadzenie stałej kampanii informacyjno-edukacyjnej służącej promocji oraz zwiększaniu 

wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie ochrony powietrza. 

3. Dobry klimat akustyczny 

3.1. Działania ograniczające emisję hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza będącego efektem 

intensywnego ruchu samochodowego na drodze krajowej nr 7. 

4. Racjonalna gospodarka wodna 

4.1. Wspieranie działań przyczyniających się do zwiększenia retencji, w szczególności polegających na 

rozszczelnieniu powierzchni, rozwoju zieleni, budowie infrastruktury zatrzymującej lub 

spowolniającej odpływ wód opadowych. 

4.2. Działania na rzecz ograniczania ryzyk związanych ze zmianami klimatu, w tym występowania 

zalań i podtopień oraz minimalizacji skali ich ekonomicznych skutków. 

4.3. Przeprowadzenie wśród mieszkańców i przedsiębiorców akcji edukacyjnej podnoszącej ich 

świadomość w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wody. 

5. Skuteczna gospodarka komunalna 

5.1. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia powstawania odpadów. 

5.2. Przeciwdziałanie zaśmiecaniu gminy m.in. poprzez działania zwiększające dostępność 

mieszkańców do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

5.3. Edukacja ekologiczna mieszkańców i przedsiębiorców 
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3.3.3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Pcim 

Zgodnie ze studium - Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego gminy Pcim powinno 

odbywać się poprzez: 

 racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi bez naruszenia równowagi środowiska; 

 zachowanie i ochronę w krajobrazie tych elementów, które są jego największymi walorami; 

 wskazanie możliwości uniknięcia kolizji między zagospodarowaniem przestrzennym 

a warunkami przyrodniczymi i ochroną środowiska; 

 zapewnienie ciągłości ekologicznego systemu obszarów chronionych. 

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; 

 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 nieco ponad 11 tys. 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. 

 

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

4.2.1 Demografia 

W Gminie Pcim na maj 2022 roku zameldowanych na pobyt stały było 11 019  osób.  Gmina 

charakteryzuje się dodatnim przyrostem naturalnym. 

4.2.2 Gospodarka 

Na terenie Gminy Pcim zarejestrowanych w rejestrze REGON jest 1 086 podmiotów gospodarczych 

(wg danych GUS na dzień 31.12.2021 r.). Do największych grup branżowych (wg podziału PKD) na 

terenie gminy należą przedsiębiorstwa z grupy: budownictwo – ok. 46% (501) wszystkich 

zarejestrowanych podmiotów.  

 

Gmina Pcim nie ma przystępnych 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 

rolniczą gminy Pcim ocenia się jako niską. 

 

W 2020 r. użytkowanie gruntów i użytków rolnych w gminie Pcim kształtowało się następująco: 

 

Tabela 1. Rodzaje gruntów i użytków rolnych 

grunty ogółem ha 2 816,34 

użytki rolne ogółem ha 1 538,25 

lasy i grunty leśne ha 1 174,76 

pozostałe grunty ha 103,33 
 

Źródło: Powsechny spis rolny 2020 

 

4.2.3 Klimat 2 

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. 

                                                           
2
 „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pcim” 
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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. 

4.2.4 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. 
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Drogi gminne 

Na obszarze gminy znajduje się 55,5 km dróg gminnych. Gmina nie posiada komunikacji kolejowej. 

4.2.5 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%).  

4.2.6 Zaopatrzenie w energię elektryczną  

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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4.2.7 Zaopatrzenie w gaz 

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 –33,47 %. 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 GUS (2021), na terenie gminy znajduje się: 

 Długość czynnej sieci ogółem – 94 367 m, 

 Długość czynnej sieci przesyłowej - 12 115 m, 

 Długość czynnej sieci dystrybucyjnej - 82 252 m, 

 Liczba przyłączy – 1 628 szt. 

 

Infrastruktura gazowa na terenie gminy jest w dobrym stanie technicznym.  
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5 Ocena stanu środowiska  

5.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza  

Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie ochrony powietrza3  

Gmina Pcim w roku 2020 zakończyła realizację projektu pod nazwą „Wymiana nieefektywnych źródeł 

ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Pcim- paliwa stałe”. Zadanie dofinansowane w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  

Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr. W ramach 

projektu 38 indywidualnych gospodarstw domowych w latach 2018-2020 wymieniło stare źródła 

ciepłe na nowoczesne piece na ekogroszek i biomasę. Poniesiono wydatki w kwocie: 352 947,00 zł.,  

z czego 349 024,64 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

Trwa realizacja projektu pn.: „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” w 

ramach działania 4.1.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, mającego na celu 

zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, na terenie siedmiu gmin. Do tej pory z 

terenu Gminy Pcim 224 osoby podpisały umowę na instalacje oze z tego: 71 umów na fotowoltaikę, 

131 umów na solary oraz 22 umów na pompy ciepła. Całkowita wartość projektu według umowy  

o dofinansowanie wynosi 23 257 503,06 zł z czego 12 713885,60 stanowi dofinansowanie z UE. 

Gmina Pcim podpisała porozumienie z WFOŚiGW - Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze”. Głównym 

punktem porozumienia, jest świadczenie wsparcia przez osobę zatrudnioną przez urząd a 

przeszkoloną przez WFOŚiGW w zakresie pomocy merytorycznej dla mieszkańców Gminy Pcim  

w aplikowaniu o środki finansowe z ww. programu.  

W lipcu 2021 r. sprofesjonalizowano poziom współpracy z funduszem otwierając Punkt 

konsultacyjno-informacyjny, którego głównym celem pozostało udzielanie informacji o Programie 

osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie m.in. na wymianę źródeł ciepła, 

stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Od początku trwania 

programu do końca 2021 r. ogółem mieszkańcy Gminy Pcim złożyli za pośrednictwem urzędu 284 

wnioski o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Z dokonywanych rozliczeń wynika, że 99% 

Wnioskodawców realizuje wnioski prawidłowo: wniosek -> inwestycja -> rozliczenie -> wypłata 

dotacji. 

  

                                                           
3
 Informacje na podstawie Raportu o stanie Gminy Pcim 
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5.1.1 Analiza istniejącego stanu powietrza w gminie  

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2021 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 centralną część Gminy 

Pcim do obszarów przekroczeń stężeń zanieczyszczeń pyłu PM10 –/24h, PM2,5/ rok-  oraz cały 

obszar gminy do obszarów przekroczeń stężeń 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 kotły w gospodarstwach domowych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne. 

 
Rysunek 2. Zasięg obszarów przekroczeń dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w 
województwie małopolskim w 2021 roku 

  
Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Małopolskim, Raport Wojewódzki za rok 2021 
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Rysunek 3. Zasięg obszarów przekroczeń dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w 
województwie małopolskim w 2021 roku 

  
Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Małopolskim, Raport Wojewódzki za rok 2021 

 
Rysunek 4. Zasięg obszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w województwie małopolskim w 
2021 roku 

 
Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Małopolskim, Raport Wojewódzki za rok 2021 
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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 

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. 
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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. 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  

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

 Zaangażowanie samorządu gminy w działania 
pro-środowiskowe, 

 Monitoring jakości powietrza, 

 Kontrole palenisk na terenie gminy, 

 uciążliwy problem niskiej emisji, 

 opalanie indywidualnych palenisk domowych 
paliwem niskiej jakości, 

 duża emisja zanieczyszczeń ze środków 
transportu, 

 spalanie odpadów w paleniskach domowych, 
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Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

MOCNE STRONY  SŁABE STRONY  

 Świadomość mieszkańców w tematyce niskiej 
emisji, 

 Systematyczna modernizacja i remonty 
nawierzchni dróg gminnych,  

 Systematyczne przeprowadzanie działań 
termomodernizacyjnych (kompleksowych  
i częściowych) w obiektach gminnych,  

 wysokie koszty zakupu, montażu, instalacji, 

 wysoka cena nośników energii. 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Stopniowe zastąpienie ogrzewania węglowego, 
bardziej nowoczesnym systemem (w tym OZE) 

 Możliwość uzyskania dofinansowania przy 
wymianie starych kotłów węglowych na kotły 
gazowe, 

 Możliwość uzyskania dofinansowania na 
instalacje energii OZE, 

 przeprowadzane modernizacje i remonty dróg, 

 podejmowanie działań kontrolnych,  

 Emisja napływowa z gmin sąsiadujących, 

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

 Zanieczyszczenie powietrza wynikające z tzw. 
niskiej emisji,  

 Wzrost liczby samochodów,  

 Wysoki koszt inwestycji w OZE. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Edukacja ekologiczna 

W roku 2021 na stronie internetowej Gminy Pcim (https://www.gminapcim.pl) oraz facebooku 

Gminy Pcim opublikowano szereg artykułów uświadamiających mieszkańcom potrzebę ochrony 

powietrza m.in. poprzez publikację informacji o aktualnym zanieczyszczeniu powietrza oraz o 

możliwości jego poprawy poprzez skorzystanie z oferty którą ze sobą niesie Program „Czyste 

Powietrze” np. możliwości skorzystania z dotacji na wymianę starego kotła na ekologiczny, 

spełniający obecne normy. 

W porozumieniu z firmą Biosystem S.A (Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 

SA) zorganizowano dwie bezpłatne zbiórki „elektrośmieci” od mieszkańców Gminy Pcim, co 

pozytywnie wpływa na świadomość mieszkańców w zakresie segregacji. Plakaty zapowiadające akcję 

wywieszono na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej i Facebook Gminy Pcim. 

 

Planowane działania: 

 Program Wymiany Pieców w Gminie Pcim, 

 Program „Czyste Powietrze”, 

 Realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, 

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

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  

 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

 Bieżące utrzymanie dróg, 

 Kompleksowy remont i modernizacja budynku zespołu placówek oświatowo – kulturalnych w 

Trzebuni (działka nr 10992) w celu znacznej poprawy efektywności energetycznej. W ww. 

inwestycji, prace będą prowadziły do uzyskania odpowiednich współczynników przenikania 

ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

 Udział w Klastrach Energii, względnie w spółdzielni energetycznej 
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 Włączenie gminy do prac związanych z planowaniem zrównoważonej mobilności 
 

 
Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ 

Obserwacje i badania naukowe pokazują, że postępujące od połowy XX wieku zmiany klimatu są 

faktem. Związane z nimi ekstremalne zjawiska atmosferyczne występują coraz częściej, a ich 

gwałtowność rośnie. Podtopienia i zniszczenia spowodowane przez nawalne deszcze to oprócz fali 

upałów i susz, jeden z najważniejszych problemów wynikających ze zmian klimatu, z jakimi muszą 

borykać się mieszkańcy w naszej strefie klimatu umiarkowanego. 

Zmiany klimatu i notowane ich skutki mają swoje odzwierciedlenie w jakości powietrza, a także 

wpływają na działalność przemysłową i sektor komunalny, energetykę i system zaopatrzenia w ciepło 

i wodę. W niedalekiej przyszłości konieczne będzie dostosowanie systemu energetycznego do wahań 

zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, m.in. poprzez wdrożenie stabilnych 

niskoemisyjnych źródeł energii. W przyszłości będzie zachodzić konieczność intensyfikacji działań w 

zakresie rozwoju odnawialnych źródeł produkcji energii, szczególnie na potrzeby ogrzewania i 

klimatyzacji (ze względu na coraz częstsze okresy upalne). 

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 stanu klimatu akustycznego w gminie. W ramach zadań 

inwestycyjnych zrealizowano prace obejmujące przebudowy i remonty dróg na terenie Gminy Pcim. 

Zakres robót w tej grupie obejmował: wykonanie robót ziemnych, podbudowy i położenie 

nawierzchni asfaltowych, ułożenie korytek ściekowych. Podjęte działania gminy skutkowały ujęciem 

pomiarów akustycznych odcinka Zakopianki przebiegającego przez jej teren. 

 

Analiza istniejącego stanu klimatu akustycznego  

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do 

oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189/12 z 18.07.2002, z późn. zm.) 

definiuje hałas w środowisku jako niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność 

człowieka na wolnym powietrzu, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch 

kolejowy, ruch samolotowy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej. Zaś 

szkodliwe skutki hałasu oznaczają niekorzystne oddziaływanie hałasu na zdrowie ludzkie.  

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1973) hałas to 

dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu 

jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu 

poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, a w przypadku gdy nie jest on dotrzymany 

poprzez zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego.  

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normalizującym dopuszczalne poziomy hałasu w 

środowisku jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112).  

Dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N są 

zróżnicowane w zależności od rodzaju terenu, rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem 

hałasu oraz okresów, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.  
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Tabela 3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, 

z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 

elektroenergetyczne 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] / 
Dopuszczalny długotrwały średni poziom 

dźwięku A w [dB] 

Drogi lub linie 
kolejowe1) 

Pozostałe obiekty  
i działalności 

będące źródła 
hałasu 

LAeqD / 
LDWN 

LAeqN / 
LN 

LAeqD / 
LDWN 

LAeqN / LN 

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

50 / 50  45 / 45  45 / 45  40 / 40  

2  a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży 2)  

c) Tereny domów opieki społecznej  
d) Tereny szpitali w miastach  

61 / 64  56/59  50 / 50  40 / 40  

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

d) tereny mieszkaniowo-usługowe  

65 / 68  56 / 59  55 / 55  45 / 45  

4  Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców3)  

68 / 70  60 / 65  55 / 55  45 / 45  

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku 

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez starty, lądowania i przeloty statków 

powietrznych oraz linie elektroenergetyczne 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] / 

Dopuszczalny długotrwały średni poziom 

dźwięku A w [dB] 

Starty, lądowania 

i przeloty statków 

powietrznych 

Linie 

elektroenergetyczne 

LAeqD 

/ 

LDWN 

LAeqN 

/ LN 

LAeqD / 

LDWN 

LAeqN / 

LN 

1. 

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej 

c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży1) 

55 / 55 45 / 45 45 / 45 40 / 40 

2. 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej 

oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe1) 

c) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców2) 

60 / 60 50 / 50 50 / 50 45 / 45 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku 
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Monitoring klimatu akustycznego realizowany jest zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, 

uwzględniającą wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE. Celem 

podsystemu monitoringu klimatu akustycznego jest gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie 

informacji o stanie akustycznym środowiska. Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji 

zmian dokonuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska. Działania te prowadzone są zarówno dla terenów objętych obowiązkiem sporządzania 

map strategicznych, jak i terenów pozostałych, na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu 

lub innych metod oceny poziomu hałasu.  

Wyniki pomiarów hałasu w środowisku gromadzone są w systemie informatycznym Inspekcji 

Ochrony Środowiska, w bazie danych EHAŁAS. Dane obejmują 4 kategorie źródeł hałasu: droga, linie 

szynowe, lotnisko oraz instalacje i zakłady przemysłowe.  

Ocenę klimatu akustycznego województwa małopolskiego za rok 2020 sporządzono w oparciu o 

wyniki pomiarów hałasu w środowisku obejmujących:  

 

 pomiary monitoringowe hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego prowadzone przez 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w 2020 roku, zgodnie z „Programem Państwowego 

Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2016-2020” w ramach 

podsystemu monitoringu hałasu w 2020 roku,  

 pomiary hałasu wykonane w ramach działalności kontrolnej prowadzonej przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie,  

 pomiary hałasu wykonane przez inne jednostki do tego zobowiązane, w trybie art.147 i art. 

175 ustawy Prawo ochrony środowiska i przekazane do Regionalnego Wydziału Monitoringu 

Środowiska w Krakowie, w tym: - pomiary hałasu wykonane w 2020 roku przez 

prowadzących instalację lub użytkowników urządzenia,  

 pomiary hałasu lotniczego od lotniska Kraków – Balice, wykonane przez zarządzającego 

lotniskiem – Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków–Balice sp. z o. o.  

 pomiary hałasu drogowego, wykonane przez GDDKiA Oddział w Krakowie. 

 
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.  

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, 
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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.  

 

Pomiary hałasu drogowego wykonane przez GDDKIA 

W 2020 Generalny Pomiar Hałasu przy drogach krajowych w obszarze województwa małopolskiego 

przeprowadzono w 24 punktach pomiarowych. Pomiarami objęto m.in.: drogę ekspresową S7b 

(odcinek Myślenice-Pcim). 

 

Tabela 5. Wyniki Generalnego Pomiaru Hałasu przeprowadzonego w 2020 r. przez GDDKiA na drogach 

krajowych w województwie małopolskim 

Lokalizacja punktu 

pomiarowego 

Gmina Klasyfikacja terenu Wynik 

pomiaru 

LAeqD 

Przekroczenie 

LAeq D 

 

Wynik 

pomiaru 

LAeq N 

Przekroczenie 

LAeq N 

Stróża 

Droga ekspresowa 

nr S7b odcinek 

Myślenice -Pcim 

Pcim 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

66,8 5,8 61,7 5,7 

Źródło: Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa małopolskiego w 2020 roku 
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Rysunek 5. Mapa imisyjna dla wskaźnika LDWN droga ekspresowa nr S7b na terenie Gminy Pcim 

 

Źródło: Generalny Pomiar Hałasu przy drogach krajowych w obszarze województwa małopolskiego, geoportal.gov.pl 

Analiza wyników pomiarów hałasu od dróg krajowych przeprowadzonych w 2020 roku  

w województwie małopolskim przez GDDKiA wykazała, że poziom hałasu na badanym odcinku drogi 

ekspresowej nr S7b odcinek Myślenice -Pcim został przekroczony. 

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 
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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 sąsiadujące. 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.  

 

Tabela 6. Analiza SWOT – zagrożenie hałasem 

ZAGROŻENIE HAŁASEM 

Mocne strony Słabe strony 

 Duży obszar gminy zagrożony 
ponadnormatywnym oddziaływaniem 
akustycznym – droga S7. 

 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  
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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. 

Działalność na rzecz modernizacji drogi krajowej z wykorzystaniem 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 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, 

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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 Pcim, dz. nr 7719/2. 

 Pcim, dz. nr 11311 
 

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 7. 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. 

 

5.4 Gospodarowanie wodami  

Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie ochrony wód  

Na bieżąco wykonywane są 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. 
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Jakość wód podziemnych4 

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. Poniższa tabela prezentuje jednolite części wód podziemnych na terenie gminy. 

 

Tabela 8. Charakterystyka JCWPd zlokalizowanych na terenie Gminy Pcim 

Numer 
JCWPd 

Ocena stanu 
ogólnego 

Ocena stanu 
chemicznego 

Ocena stanu 
ilościowego 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Cele 
środowiskowe 

Stan 
chemiczny 

Stan 
ilościowy 

PLGW2000159 dobry dobry dobry niezagrożona dobry dobry 

PLGW2000160 dobry dobry dobry niezagrożona dobry dobry 

PLGW2000161 dobry dobry dobry niezagrożona dobry dobry 

Źródło:www.isok.gov.pl/hydroportal.html 
 

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), 

 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), 

                                                           
4
 „opracowano na podstawie danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”. 

Aktualność udostępnionych informacji zgodna z datą ich przygotowania (maj 2022), http://mjwp.gios.gov.pl/wyniki-badan/wyniki-badan-

2020.html 
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 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. 

 

Sposób oceny stanu wód 

Ocenę stanu wód powierzchniowych (rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych) wykonuje się  

w odniesieniu do jednolitych części wód, na podstawie wyników państwowego monitoringu 

środowiska i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, które powstały  

w wyniku działalności człowieka lub których charakter został w znacznym stopniu zmieniony  

w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka, tzn. wód 

sztucznych lub wód silnie zmienionych – poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu 

chemicznego i ocenę stanu. 

Stan ekologiczny / potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania 

ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów 

biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan 

ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej 

części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan 

ekologiczny, klasa druga - dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio - stan 

ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. W przypadku potencjału ekologicznego, klasa pierwsza i druga 

tworzą wspólnie potencjał "dobry i powyżej dobrego". O przypisaniu ocenianej jednolitej części wód 

decydują wyniki klasyfikacji poszczególnych elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, 

że klasa stanu / potencjału ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego 

(rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych (Dz. U. z 2021 poz. 1475). 

Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się na podstawie 

analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw. substancji priorytetowych. 

Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników ze środowiskowych norm jakości. Przyjmuje 

się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych wartości 

stężeń nie przekracza dopuszczalnych stężeń maksymalnych i średniorocznych. Jeżeli woda nie 

spełnia tych wymagań, stan chemiczny ocenianej jednolitej części wód określa się jako „poniżej 

dobrego”. Dodatkowo, wyniki badań osadów dennych są wykorzystywane w systemie oceny stanu 

chemicznego wód. 

Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji stanu / potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód może być oceniona jako będąca w „dobrym 

stanie”, jeśli jednocześnie jej stan / potencjał ekologiczny jest sklasyfikowany przynajmniej jako 

dobry, a stan chemiczny sklasyfikowany jest jako „dobry”. W pozostałych przypadkach, tj. gdy stan 

chemiczny jest sklasyfikowany jako „poniżej dobrego” lub stan / potencjał ekologiczny 

sklasyfikowano jako „umiarkowany”, „słaby”, bądź „zły”, jednolitą część wód ocenia się jako będącą 

w złym stanie. 
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Z powyższych reguł wynika, że stan jednolitej części wód można ocenić jedynie na podstawie jednego 

z trzech wymienionych wyżej elementów (nawet przy braku klasyfikacji dla pozostałych), jeśli 

wskazuje on na stan zły. 

 

Na obszarze gminy wyodrębniono następujące Jednolite Części Wód (tabela poniżej). 

 

Tabela 9. Jednolite Części Wód – Gmina Pcim 

Kod JCWP Nazwa JCWP 
Typologia 

JCWP 
Status 

Stan 
(ogólny) 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

 Cel środowiskowy 

RW2000142138399 

Raba od 
Skomielnianki 

do Zb. 
Dobczyce 

mała 
rzeka 

fliszowa 

silnie 
zmieniona 
część wód 

dobry zagrożona  
dobry stan 
ekologiczny 

dobry 
stan 

chemiczny 

RW20001221383899 Trzebuńka 
potok 

fliszowy 
naturalna 
część wód 

dobry niezagrożona  
dobry stan 
ekologiczny 

dobry 
stan 

chemiczny 

RW20001221383729 
Wielka 

Suszanka 
potok 

fliszowy 
naturalna 
część wód 

dobry niezagrożona  
dobry stan 
ekologiczny 

dobry 
stan 

chemiczny 

RW2000122138329 Kasinianka 
potok 

fliszowy 

silnie 
zmieniona 
część wód 

dobry niezagrożona  
dobry stan 
ekologiczny 

dobry 
stan 

chemiczny 

RW2000122138369 Krzczonówka 
potok 

fliszowy 

silnie 
zmieniona 
część wód 

dobry zagrożona  
dobry stan 
ekologiczny 

dobry 
stan 

chemiczny 

RW20001221356699 
Skawinka do 
Głogoczówki 

potok 
fliszowy 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona 
 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry 
stan 

chemiczny 

RW2000122138549 Trzemieśnianka 
potok 

fliszowy 

silnie 
zmieniona 
część wód 

dobry niezagrożona  
dobry stan 
ekologiczny 

dobry 
stan 

chemiczny 

RW200012213473299 Paleczka 
potok 

fliszowy 

silnie 
zmieniona 
część wód 

dobry niezagrożona  
dobry stan 
ekologiczny 

dobry 
stan 

chemiczny 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032 
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Rysunek 6. Jednolite Części Wód – Gmina Pcim 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032 

 

Zagrożenie powodziowe 

Zgodnie z zapisami Planu zarządzania ryzkiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, gmina Pcim 

leży w obszarze problemowym, obejmującym teren zlewni rzeki Raby, który jest jednym z głównych, 

prawostronnych dopływów Wisły. W zakresie oceny ryzyka powodziowego w zlewni Raby, gmina 

Pcim znalazła się w kategorii nieakceptowalnego poziomu ryzyka powodziowego (5 stopień). Rzeka 

Raba wskazana jest również jako ciek szczególnie istotny dla zachowania ciągłości morfologicznej,  

o czym świadczy występowanie w niej jednego z gatunków ryb określających wymagania ciągłości 

morfologicznej – jesiotra. 

Na terenie gminy Pcim występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Raba oraz 

cieków: Krzczonówka, Trzebuńka, Kaczanka i Wielka Suszanka, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) oraz obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat 

(Q10%). Na powyższych obszarach występują ograniczenia określone na mapach zagrożenia 

powodziowego, mapach ryzyka powodziowego oraz zawarte w planach zarządzania ryzykiem 

powodziowym. 

 

W Planie zarządzania ryzkiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły w zakresie inwestycji 

strategicznych, tj. o najwyższym priorytecie – technicznych i nietechnicznych, przeanalizowanych  

i wpływających na ograniczenie ryzyka powodziowego w obszarze dorzecza Wisły wymieniono 

następujące kwestie: 
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 zwiększenie rezerwy powodziowej na zbiorniku Dobczyce; 

 przesiedlenia i zabezpieczenia obiektów indywidualnych w zlewni Raby; 

 budowa systemu prognozowania powodzi w tym prognoza napływu do zbiornika Dobczyce  

i optymalizacja sterowania w zlewni Raby; 

 opracowania analityczne i koncepcyjne mające na celu przygotowanie rozwiązań i działań do 

aktualizacji PZRP obejmujące analizę przesiedleń w zlewni Raby. 
 

Szczegółowym celom zarządzania ryzykiem powodziowym w Planie zarządzania ryzkiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły przypisano grupy działań. Interwencje, które w sposób 

bezpośredni (zlewnia Raby) będą dotyczyły Gminy Pcim, przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 10. Lista działań strategicznych w regionie wodnym Górnej Wisły na terenie Gminy Pcim 

Nazwa inwestycji Ciek Zakres inwestycji 

Budowa suchego zbiornika na 
Krzczonówce 

Krzczonówka 
Ochrona przed powodzią, pojemność 2,210 mln m3, wysokość 
piętrzenia 15,5 m 

Budowa prawego wału na Rabie w km 
78+500 – 79+160 

Raba Budowa wału na długości 0,64 km w miejscowości Stróża 

Budowa prawego wału na Rabie w km 
83+530 – 84+430 

Raba Budowa wału na długości 1,15 km w miejscowości Pcim 

Budowa lewego i prawego bulwaru na 
Kaczance w km 0+245 – 0+285 

Kaczanka 
Budowa bulwaru na Kaczance w miejscowości Pcim na brzegu 
lewym o dł. 0,08 km 

Budowa lewego i prawego bulwaru na 
Kaczance w km 0+295 – 0+370 

Kaczanka 
Budowa bulwaru na Kaczance w miejscowości Pcim na brzegu 
lewym o dł. 0.17 km 

Przesiedlenia i zabezpieczenia obiektów 
indywidualnych w zlewni Raby 

Cała zlewnia 
Przesiedlenia i zabezpieczenia obiektów indywidualnych 
niechronionych przez wariant proponowany 

Budowa systemu prognozowania 
powodzi w tym prognoza napływu do 
zbiornika Dobczyce i optymalizacja 
sterowania w zlewni Raby 

Cała zlewnia 

Asymilacja danych pomiarowych i prognozy meteorologicznej, 
wykonanie hydrologicznych i hydrodynamicznych modeli 
operacyjnych, wykonanie systemu prognozowania i ostrzegania 
(cz. 2z2) 

Opracowania analityczne i koncepcyjne 
mające na celu przygotowanie rozwiązań 
i działań do aktualizacji PZRP obejmujące 
analizę przesiedleń w zlewni Raby 

Cała zlewnia 

Analiza możliwości przeniesienia/zmiany sposobu 
użytkowania/adaptacji konstrukcji budynków/indywidualnych 
zabezpieczeń obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów 
zagrażających środowisku. Opracowanie planów przesiedleń w 
zlewni Raby 

Źródło: Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 

 

 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) sporządzony został na podstawie art. 183-185 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn.zm.). Susza, podobnie jak i 

powódź, jest jednym z dotkliwszych w skutkach zjawisk naturalnych, które oddziałują na środowisko, 

gospodarkę, a także na społeczeństwo. Głównym celem planu jest „przeciwdziałanie skutkom suszy”, 

natomiast do celów szczegółowych, zalicza się: 

 skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych 

na obszarach dorzeczy, 

 zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy, 

 edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy, 

 formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. 
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Z godnie z Planem przeciwdziałania skutkom suszy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 

lipca 2021r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. 2021r. poz. 1615), 

teren gminy Pcim znajduje się na obszarze, który został zakwalifikowany w klasach zagrożenia suszą 

rolniczą do klasy I – słabo zagrożone, w klasach zagrożenia suszą hydrologiczną do klasy III – bardzo 

zagrożone, a w przypadku zagrożenia suszą hydrogeologiczną – klasa II – umiarkowane zagrożenie. 

Według klas łącznego zagrożenia suszą, obszar gminy Pcim zaklasyfikowano do umiarkowanie 

zagrożonego suszą. 

 

Na ternach gminy, w poszczególnych JCWP wskazanych w Planie przeciwdziałania skutkom suszy, 

rekomenduje się takie działania jak: 

1. zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych; 

2. retencję i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych; 

3. realizację przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia lub odtwarzania naturalnej retencji; 

4. analiza możliwości zwiększenia retencji w zlewniach z zastosowaniem naturalnej i sztucznej 

retencji; 

5. budowa i przebudowa urządzeń melioracji wodnych dla zwiększenia retencji glebowej; 

6. wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw polowych; 

7. budowę lub przebudowę ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych oraz 

budowy lub przebudowy wodooszczędnych systemów nawadniania wykorzystujących zasoby wód 

podziemnych; 

8. przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. 

 

Na terenie gminy Pcim nie wskazano żadnych zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i przebudowy 

urządzeń wodnych służących przeciwdziałaniu skutkom suszy, zaplanowanych do realizacji przez 

Wody Polskie w latach 2021-2027. 
 

 

Tabela 10. 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. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ 

Realizacja „Aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” oraz „Aktualizacji 

planu zarządzania ryzykiem powodziowym dorzecza Wisły” pozwoli na ograniczenie zagrożenia 

powodziowego, a stan wód będzie podlegał sukcesywnej poprawie dzięki działaniom   

w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. 

5.5 Gospodarka wodno-ściekowa  

Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Wykonano przewiert pod rzeką Krzczonówka w ramach Budowy kanalizacji sanitarnej wraz  

z przyłączami oraz przepompownią ścieków P1.7 w Gminie Pcim. 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, czynną sieć wodociągową  

o długości 3,4 km. Podłączenia 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 (biurowe, 

produkcyjny i handlowe), galeria „Czarny Lew” - przyłącz do studzienki na działce. 

 

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. 397 gospodarstw domowych na terenie 

gminy Pcim. Łączna długość sieci to 26,66 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 11. 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, 

 Niski stopień zwodociągowania gminy. 
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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. 

 

Planowane działania 

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

z towarzyszącą infrastrukturą realizowane przez Gminę Pcim jak i w ramach porozumienia dla gmin 

Pcim, Lubień, Tokarnia. 

 

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

środowiskową. Realizowany jest również projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Pcim” 

 

Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ 

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 12. 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 
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 Brak planów wydobywania surowców w nowych 
lokalizacjach. 

Brak 

 

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). 
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Rysunek 7. Mapa osuwisk w Gminie Pcim 

 
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny 

 

Tabela 13. Analiza SWOT – Ochrona gleb 

OCHRONA GLEB 

Mocne strony Słabe strony 

 Brak istotnych zanieczyszczeń gleb  Działania erozyjne powodująca zubożenie gleb. 

 Duża ilość osuwisk. 

 Zakwaszenie gleb. 

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 2020 i 2021 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych z tytułu składowania, recyklingu 

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

szeregu zmian organizacyjno-funkcjonalnych, które pozytywnie wpłynęły na sprawność systemu 

sprawiając, że stał się bardziej przyjazny mieszkańcom, szczelny (odpowiednio opracowany 

regulamin) przy jednoczesnym ograniczeniu jego kosztochłonności. 

 

W związku z ograniczoną możliwością terenową budowy PSZOK - Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pcim, utworzono PSZOK w miejscu poza terenem gminy, w 

odległości możliwie dogodnej dla każdego mieszkańca gminy. PSZOK obsługiwany jest przez 

Wykonawcę usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 

System gospodarowania odpadami komunalnymi 

Gmina Pcim od lipca 2013 r. objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

nieruchomości zamieszkałe, a od stycznia 2017 r. również domki letniskowe i nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych w kilku latach poprzednich jak i w 2022 r. świadczy firma Zakład Utylizacji Odpadów Sp. 

z o.o., Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice. Firma została wyłoniona w trybie przetargu 

nieograniczonego, ogłaszanego rokrocznie. Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania jest: Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

(RIPOK), ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice. 

 

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” 
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Tabela 14. Ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pcim nieulegających biodegradacji 

Kod 
odebranych 
odpadów: 

Rodzaj odebranych odpadów: 

Masa odpadów 
komunalnych 

przekazanych do 
zagospodarowania [Mg] 

Sposób zagospodarowania 
odpadów komunalnych 

200301  Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne,  

1 287,46 R12 

200199  Inne niewymienione frakcje 
zbierane w sposób selektywny  

81,54 R12 

200203  Inne odpady nieulegające 
biodegradacji  

24,40 R12 

150106  Zmieszane odpady opakowaniowe  409,06 R12 

150106 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,92 R12 

150107  Opakowania ze szkła  248,94 R12 

200307  Odpady wielkogabarytowe  286,44 R12 

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

17,30 R5 

200132  Leki inne niż wymienione w 
200131  

0,388 R12 

200135 Zużyta urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 
w 200121 i 200123 zawierające 
niebezpieczne składniki  

14,358 R12 

160136  Zużyte opony  19,14 R1 

200136  Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 
w 200121 i 200123, 200135  

13,362 R12 

Razem 2403,31  

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pcim za rok 2021 

 

Ilość selektywnie odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pcim ulegających 

biodegradacji: 

 odpady ulegające biodegradacji - 35,66 Mg, 

 opakowania z papieru i tektury – 61,48 Mg. 
 

Gmina Pcim osiągnęła w roku 2021 wymagane poziomy:  

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych na 

składowisko oraz 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, 

metalu, tworzyw sztucznych i szkła. 

Gmina Pcim kładzie wzmożony nacisk na edukację  w zakresie utrzymania czystości i porządku w 

gminie poprzez tzw. akcje sprzątania świata likwidujące rozproszone lub zbiorowe dzikie wysypiska. 

Należy nadmienić, iż ze względu na charakter i stadium rozkładu zbieranych w ten sposób odpadów, 
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ich znaczny poziom zmieszania, nawet wstępna segregacja w zasadzie nie jest możliwa. W samym 

2021r. Gmina Pcim zlikwidowała około 106,2 m3 śmieci pochodzących z dzikich wysypisk. 

Gmina Pcim systematycznie prowadzi działania zmierzające do osiągnięcia wymaganych ustawą coraz 

wyższych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu określonych frakcji odpadów 

komunalnych połączonych z edukacją ekologiczną. 

 

Odpady zawierające azbest 

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pcim na lata 2017-2032" przyjęto  

Uchwałą nr XXXVIII/227/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 30 listopada 2017 r. Program zawiera  

szczegółowe informacje dotyczące ilości, miejsca i rodzaju występujących wyrobów azbestowych na  

terenie Gminy Pcim oraz jego budowy, szkodliwego oddziaływania na ludzi i środowisko. Urząd  

skupia się na pozyskiwaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych oraz gospodaruje własne środki, na  

dokończenie częściowo zrealizowanego już programu. 

W latach 2021/2022 r. przeprowadzono realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu 

Gminy Pcim ze środków RPO WM - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020, na które pozyskano dofinansowanie w kwocie 112 950,83 zł. W ramach 

dofinansowania na koniec projektu przypadającego w połowie 2022 r. odebrano, zdemontowano i 

zutylizowano wyroby zawierające azbest ze 102 nieruchomości, o łącznej masie 305,9 tony. 

Od początku funkcjonowania programów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych do  

połowy 2022 r. zorganizowano demontaż, odbiór i utylizację odpadów azbestowych z terenu Gminy  

Pcim w ilości około 1320 ton. Według posiadanej inwentaryzacji, pozostało do usunięcia wyrobów  

azbestowych około 980 ton z około 590 budynków. 

 

Tabela 15. Analiza SWOT – Gospodarka odpadami 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Mocne strony Słabe strony 

 Przejęcie władztwa nad Systemem Gospodarki 
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. 

 Niedostateczny poziom przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami papieru, metalu, tworzyw 
sztucznych i szkła 

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. 

 

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 przyrodnicze5  

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)  

                                                           
5
 Piotr Sadowski „Gmina Pcim. Monografia geograficzno – historyczna” 2003 
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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 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. 

Natura 2000 Raba z Mszanką. Specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), Kod 

obszaru: PLH120093, powierzchnia: 249,3 ha (129,88 ha na terenie gminy Pcim). 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. 

Na terenie gminy Pcim znajduje się 6 pomników przyrody. Wszystkie to leciwe, okazałe drzewa: 

 wiąz górski „Halniak” w Pcimiu - rola Korzeniowscy, (stary nr rej. 22/1, nowy nr rej. 120904-

001) utworzony w 1970 r. 

 dąb szypułkowy „Janosik” w Pcimiu - rola Hajdamaki (stary nr rej. 22/2, nowy nr rej. 120904-

002) utworzony w 1970r. 

 dąb szypułkowy - znajduje się w pobliżu leśniczówki w Trzebuni (stary nr rej22/4, nowy nr 

rej. 120904-003) utworzony w 1998 r. 

 dąb szypułkowy - znajduje się w pobliżu leśniczówki w Trzebuni (stary nr rej22/5, nowy nr 

rej. 120904-004) utworzony w 1998 r. 

 dąb szypułkowy - znajduje się w pobliżu leśniczówki w Trzebuni (stary nr rej 22/6, nowy nr 

rej. 120904-005) utworzony w 1998 r. 

 dąb szypułkowy - znajduje się w pobliżu leśniczówki w Trzebuni (stary nr rej 22/7, nowy nr 

rej. 120904-006) utworzony w 1998 r. 
W 2020 roku, 1 drzewo - lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill) w Stróży (działka nr 1255) 

przekształcono w egzemplarz habitatowy - chroniący siedlisko ptaków i bezkręgowców. 

 

Tabela 16. Analiza SWOT – zasoby przyrodnicze. 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Występowanie obszarów chronionych: rezerwatów, 
OChK – Obszar Chronionego Krajobrazu, NATURA 2000,  

 Brak wystarczającej inwentaryzacji 
przyrodniczej gminy, wypalanie traw 
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 Bogate środowisko przyrodnicze – duża różnorodność 
roślin i zwierząt. 

 Prowadzenie działalności dydaktycznej i edukacyjnej. 

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. 

 Edukacja w zakresie ochrony zasobów przyrody. 

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

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ 

Różnorodność i bogactwo przyrodnicze gminy, okazy przyrody ożywionej będące przedmiotem 

ochrony, stwarzają szanse na ich wykorzystanie dla przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego 

gminy. Rozwój terenów zielonych przyczyni się do wzrostu komfortu życia mieszkańców i ochrony 

obszarów chronionych. 

5.10 Zagrożenia poważnymi awariami  

Dotychczasowe zrealizowane działania 

Ochotnicze Straże Pożarne z Trzebuni, Pcimia i Stróży wzbogaciły się o średnie samochody 
pożarnicze. Flota OSP jest zmodernizowana i nowoczesna, a budynki OSP przeszły remonty 
podnoszące ich funkcjonalność bojowo-reprezentatywną. 

Pojęcie „poważne awarie” – określa art. 3 pkt 23 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) - rozumie się 

przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 

niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub 

zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

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.  
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Do obiektów i urządzeń stanowiących zagrożenie dla środowiska należą ponadto gazociągi 

wysokoprężne gazociągi średniego i wysokiego ciśnienia. 

Strefy bezpieczeństwa – gazociągi wysokiego ciśnienia: 
Strefy bezpieczeństwa:  

 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. 

 zakład pracy KlGs w którym przetwarza się i składuje tworzywa sztuczne, łatwopalne. 

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

Stróża oraz OSP Trzebunia, z czego (OSP Pcim) i (OSP Trzebunia) są w Krajowym Systemie 

Ratowniczo‐ Gaśniczym. Dwie jednostki posiadają specjalistyczny sprzęt do prowadzenia działań 

ratowniczo‐gaśniczych, ratownictwa technicznego i drogowego. 

Tabela 17. 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 środków unijnych, pozwalających na 
dokonanie zasadniczej przebudowy 
infrastruktury technicznej w Polsce. 

 Zainteresowanie młodzieży działalnością 
społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej - 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP).   

 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 18. 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. 

 Zrównoważony rozwój sieci gazowej zgodnie z zakładaną perspektywą 

wykorzystania tego paliwa  

 

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 Kotły Ecodesign 

spełniające wymagania tzw. Ekoprojektu wg normy PN EN 303-5:2012 

 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: Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska 
 
Kierunki interwencji: 
1. Wprowadzanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów, 

2. Zmniejszenie liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas. 

3 Pola 
elektromagnetyczne 

Cel: Minimalizacja oddziaływania promieniowania niejonizującego. 
 
Kierunki interwencji: 
1. Rozmieszczanie nowych instalacji zgodnie z wymaganymi strefami 

ochronnymi, 

2. Udział społeczeństwa w uzgadnianiu nisko konfliktowych lokalizacji nowych 
źródeł pól elektromagnetycznych. 

4. Gospodarowanie 
wodami 

Cele: Gospodarowanie wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem 
wody, ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi  
 
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.  

5. Gospodarka wodno-
ściekowa 

Cel: Wyposażenie terenu gminy w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.  

Kierunki interwencji: 
1. Rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji jest głównym celem rozwoju 

infrastruktury gminy i jest prowadzona zgodnie z możliwościami finansowymi 

gminy, 

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pcim - na 

obszarach z rozproszoną zabudową, trudnodostępnych.  
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6. Zasoby geologiczne Cel: Racjonalna gospodarka zasobami kopalin ze złóż.  
 
Kierunki interwencji: 
1. Uwzględnianie w Planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich złóż 

w granicach ich udokumentowania oraz obszarów perspektywicznych. 

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. Zachowanie funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych i 

kulturowych gleb, 

2. Zachowanie możliwie dobrego stanu gleb rolniczych, 

3. Minimalizacja stopnia i łagodzenie zasklepiania gleb, 

4. Zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi, 

5. Rozwój monitoringu gleb, 

6. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie 
właściwego użytkowania gruntów i gleb. 

8. Gospodarka 
odpadami 
i zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów 

Cel: Racjonalna gospodarka odpadami wytworzonymi w gminie zgodnie z 
hierarchią postępowania z odpadami.  
 
Kierunki interwencji: 
1. Osiągnięcie poziomów recyklingu surowców oraz ograniczenia ilości 

składowania odpadów ulegających biodegradacji, 

2. Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, tak, aby nie odbiegały od 
średniej europejskiej 

3. Zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów wielkogabarytowych, 
budowlanych, niebezpiecznych, opakowaniowych, biodegradowalnych i 
innych,  

4. Zwiększenie możliwości wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia 
odpadów komunalnych,  

5. Kontynuacja działań na rzecz demontażu wyrobów zawierających azbest z 
budynków mieszkalnych i bezpieczne usunięcie ich z terenu gminy, 

6. Edukacja mieszkańców na temat konieczności segregowania i właściwego 
postępowania z odpadami, 

7. 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. Zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu ekosystemów i gatunków 
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oraz przeciwdziałanie zagrożeniom dla bioróżnorodności i georóżnorodności, 
3. Uwzględnienie terenów chronionych i zasad ich ochrony w planowaniu 

przestrzennym. 
 
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). 

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. 
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Tabela 19. Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem 2022 - 2027 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 
interwencji 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzia
lny 

Koszt i 
źródła 

finansowani
a 

Ryzyka Nazwa (+ źródło 
danych) 

Wartość 
bazowa 

2021 

Wartość 
docelowa 

1 
Ochrona klimatu i 
jakości powietrza 

Poprawa jakości 
powietrza poprzez 

ograniczenie niskiej 
emisji oraz wzrost 

poziomu wykorzystania 
odnawialnych źródeł 

energii. 

Lata 2022 - 2027 
liczba kotłów do 

wymiany  
 
 
 
 

redukcja emisji 
PM10 [Mg/rok] 
PM2,5 [Mg/rok] 
B(a)P [Mg/rok] 

 
 

 
 
 

141 
 
 
 
 

2,61 
2,33 

0,0033 
 

 
 
 
 
 
 

Zgodnie z 
POP oraz 
uchwałą 

antysmogo
wą 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ograniczenie 
zużycia energii i 

wytwarzanie 
energii z 

odnawialnych 
źródeł – 
budynki i 

infrastruktura 
publiczna, 

 
Ograniczenie 

zużycia 
energii - 

transport, 
Ograniczenie 

zużycia 
energii i 

wytwarzanie 
energii z 

odnawialnych 
źródeł - 

budownictwo 
mieszkaniowe, 

 
Ograniczenie 

zużycia 
energii - sektor 

działalności 
gospodarczej, 

 
Działania 

informacyjne, 

Sukcesywna 
modernizacja 

oświetlenia ulicznego 
w gminie - 

Modernizacja 
oświetlenia ulicznego 

na terenie Gminy Pcim 
- 

Gmina Pcim b.d. 
brak środków 
finansowych 

Kompleksowa 
termomodernizacja 

budynków 
użyteczności 

publicznej  

Gmina Pcim b.d. 
brak środków 
finansowych 

Montaż odnawialnych 
źródeł energii w 
indywidualnych 
gospodarstwach 

domowych 

Gmina Pcim, 
LGD – 

Lokalna 
Grupa 

Działania 

Koszt 
całkowity  

dla 
wszystkich 7 
zrzeszonych 
gmin 23 257 

503,06 zł 

brak środków 
finansowych 

Wymiana źródeł ciepła 
w indywidualnych 
gospodarstwach 

domowych 

Gmina Pcim 

Czyste 
powietrze, 

Gminny 
Program 
Wymiany 

Pieców 

Rosnące 
koszty, brak 

środków 
finansowych 

na wkład 
własny 

Długość dróg 
gminnych 

55,5 km 55,5 km 
Utrzymanie dróg w 

sposób ograniczający 
niską emisję 

Gmina Pcim 
Ok. 400 000 

zł rocznie 
brak środków 
finansowych 

Ograniczenie zużycia 
energii, redukcja 

emisji CO2, 
b.d. b.d. 

Rozwój sieci dróg 
rowerowych 

Gmina Pcim 
Budżet 

Gminy, RPO 
WM 

brak środków 
finansowych 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 
interwencji 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzia
lny 

Koszt i 
źródła 

finansowani
a 

Ryzyka Nazwa (+ źródło 
danych) 

Wartość 
bazowa 

2021 

Wartość 
docelowa 

Liczba kontroli - 

 Minimum 
100/200  

(od 2023) 
kontroli 
rocznie 

edukacyjne 
i planistyczne, 

Działania kontrolne i 
egzekucyjne 

zmierzające do 
eliminacji spalania 

odpadów w 
kotłowniach 
domowych 

Gmina Pcim 

WFOŚiGW, 
Budżet 

Gminy, RPO 
WM 

brak środków 
finansowych 

Liczba akcji 
edukacyjnych 

2 
Minimum 2 

rocznie 

Edukacja i informacja 
o niskiej emisji - Czyste 

powietrze  
punkt informacyjno-

konsultacyjny 

Gmina Pcim 
Budżet 
Gminy 

WFOSIGW 

brak środków 
finansowych 

Liczba 
opracowanych 
dokumentów 

1 2 

Planowanie 
przestrzenne z 

uwzględnieniem 
ochrony powietrza 

Gmina Pcim 
Budżet 
Gminy 

- 

2 
Zagrożenie 

hałasem 

Poprawa i utrzymanie 
dobrego stanu 
akustycznego 
środowiska 

Liczba decyzji b.d. b.d. 
Wprowadzanie do 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
zapisów odnośnie 

standardów 
akustycznych dla 
poszczególnych 

terenów 

Preferowanie 
niekonfliktowych 

lokalizacji obiektów 
usługowych  

i przemysłowych - Na 
etapie opracowywania 

studium i MPZP 

Gmina Pcim 
(decyzje 

środowiskow
e) 

b.d. - 

Liczba akcji 
edukacyjnych 

b.d. b.d. 

Prowadzenie 
działalności 

edukacyjnej o 
zagrożeniu środowiska 

i zdrowia ludzkiego 
hałasem  

Gmina Pcim 
Budżet 
Gminy 

- 

3 
Pola 

elektromagnetycz
ne 

Utrzymanie wartości 
natężenia 

promieniowania 
elektromagnetycznego 
na dotychczasowych, 

niskich poziomach 

Liczba punktów z 
przekroczeniami 
dopuszczalnych 

poziomów 
promieniowania 

elektromagnetyczne

b.d. b.d. 

Rozmieszczanie 
nowych instalacji 

zgodnie z 
wymaganymi 

strefami 
ochronnymi 

Kontrola 
rozmieszczania 

nowych instalacji 
zgodnie z 

wymaganymi strefami 
ochronnymi - Na 

Gmina Pcim 
(decyzje 

środowiskow
e) 

b.d. 
Wynik oceny 

oddziaływania 
na środowisko 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 
interwencji 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzia
lny 

Koszt i 
źródła 

finansowani
a 

Ryzyka Nazwa (+ źródło 
danych) 

Wartość 
bazowa 

2021 

Wartość 
docelowa 

go etapie opracowywania 
studium i MPZP 

4 
Gospodarowanie 

wodami 

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, 

Liczba 
opracowanych 
dokumentów 

1 1 

Działania lokalne 
poprawiające stan 

wód 
powierzchniowych i 

podziemnych 

Wprowadzenie do 
planów 

zagospodarowania 
przestrzennego i 

studium 
zagospodarowania 

przestrzennego gminy 
wytycznych z map 
zagrożenia i ryzyka 
powodziowego lub 
innych branżowych 
dokumentów w tym 

zakresie 

Urząd Gminy  
Pcim 

Budżet 
Gminy 

- 

Liczba podjętych 
działań w zakresie 
Aktualizacji planu 

zarządzania 
ryzykiem 

powodziowym 
dorzecza Wisły” i 

Planu 
Przeciwdziałania 
Skutkom Suszy 

(PPSS) na lata 2021-
2027 

2 2 

Działanie na rzecz 
zabezpieczenia 

gminy przed 
powodzią i suszą 

hydrologiczną 
 

Przeciwdziałanie suszy 
hydrologicznej 

Przeciwdziałanie 
powodzi 

Gmina Pcim 
Budżet 
Gminy, 

WFOŚiGW 
- 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 
interwencji 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzia
lny 

Koszt i 
źródła 

finansowani
a 

Ryzyka Nazwa (+ źródło 
danych) 

Wartość 
bazowa 

2021 

Wartość 
docelowa 

5 
Gospodarka 

wodno-ściekowa 

Wyposażenie terenu 
gminy w infrastrukturę 
wodno-kanalizacyjną 

Długość 
zrealizowanej sieci 

wodociągowej, 
Ilość zrealizowanych 

przyłączy, 
% zwodoc. gminy 

Długość 
zrealizowanej sieci 

kanalizacyjnej, 
Ilość zrealizowanych 

przyłączy, % 
skanalizowania 
gminy, Liczba 

zmodernizowanych 
oczyszczalni ścieków 

Wskaźni
ki: 

Tabela 
22. 

Wskaźni
ki 

monitor
owania 

POŚ 

Pokrycie 
Gminy siecią 
kanalizacyjn

ą i 
wodociągow

ą 
 

Wyposażenie 
terenu gminy w 
infrastrukturę 

wodno-
kanalizacyjną, 

 
Rozbudowa 
Oczyszczalni 

ścieków w Pcimiu 
 

Budowa 
przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków na terenie 

gminy Pcim   

Rozbudowa 
istniejącego systemu 

kanalizacji i 
wodociągów jest nadal 

głównym celem 
rozwoju infrastruktury 

gminy  
i jest prowadzony 

zgodnie z 
możliwościami 

finansowymi gminy 
  
 

Gmina Pcim 

Budżet 
gminy 

 
RPO WM 
NFOŚiGW 

PROW 

brak środków 
finansowych 

6 
Zasoby 

geologiczne 

Racjonalna gospodarka 
zasobami kopalin ze 

złóż 
Liczba złóż 0 0 

Zapobieganie 
powstawaniu 
nielegalnych 

wyrobisk 

Uwzględnianie w 
Planach 

zagospodarowania 
przestrzennego 

wszystkich złóż w 
granicach ich 

udokumentowania 
oraz obszarów 

perspektywicznych 

Gmina Pcim 
Budżet 
Gminy 

- 

7 Gleby 

Zapewnienie 
właściwego sposobu 

użytkowania 
powierzchni ziemi, 

zapobieganie 
degradacji gleb, 

powierzchni ziemi oraz 
właściwe 

gospodarowanie 
gruntami 

Liczba 
przeprowadzonych 

badań 
b.d. b.d. 

Zapewnienie 
właściwego 

sposobu 
użytkowania 

powierzchni ziemi, 
Rozwój 

monitoringu gleb, 
Minimalizacja 

stopnia i łagodzenie 
zasklepiania gleb 

Podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 

mieszkańców gminy w 
zakresie właściwego 

użytkowania gruntów i 
gleb, Badanie gleb i 

zapobieganie 
degradacji gleb 

 
Ograniczenie do 

Gmina Pcim  b.d. 
brak środków 
finansowych 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 
interwencji 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzia
lny 

Koszt i 
źródła 

finansowani
a 

Ryzyka Nazwa (+ źródło 
danych) 

Wartość 
bazowa 

2021 

Wartość 
docelowa 

niezbędnego 
minimum powierzchni 

gleby objętej 
zabudową, w tym 

przeznaczania 
gruntów na cele inne 

niż rolne i leśne 

ilość terenów 
zabezpieczonych 

przed ruchami 
masowymi 

0 Wg potrzeb 
Zapobieganie 

ruchom masowym 
ziemi i ich skutkom 

Realizacja projektów 
inwestycyjnych 

związanych z 
zabezpieczeniem i 

stabilizacją osuwisk 
zagrażających 
zabudowie i 

infrastrukturze 

Gmina Pcim 
Budżet 
Gminy 

brak środków 
finansowych 

8 
Gospodarka 
odpadami  

Racjonalna gospodarka 
odpadami 

wytworzonymi w 
gminie  

Masa wytworzonych 
odpadów 

komunalnych przez 
1 mieszkańca [kg] 

226 kg  
Ni więcej niż 

314 kg  

Osiągnięcie 
poziomów 
recyklingu 

surowców oraz 
ograniczenia ilości 

składowania 
odpadów 

ulegających 
biodegradacji 

Świadczenie usługi 
odbioru i 

zagospodarowania 
odpadów 

komunalnych od 
właścicieli 

nieruchomości, na 
których zamieszkują 

mieszkańcy, 
powstałych na terenie 
Miasta i Gminy Pcim 

Gmina Pcim 

Budżet 
Gminy, 

mieszkańcy 
gminy 

Rosnące koszty 
gospodarki 
odpadami, 
zwiększony 
dobrobyt 

wpływający na 
większą ilość 

wytwarzanych 
odpadów 

Ilość usuniętych 
dzikich składowisk 

odpadów 
10 4 

Likwidowanie 
nielegalnych wysypisk 

odpadów 
Gmina Pcim 

Budżet 
Gminy 

brak środków 
finansowych 

Roczna liczba akcji 
edukacyjnych 

2 2 

Edukacja 
mieszkańców na 

temat właściwego 
postępowania z 

odpadami, 

Edukacja ekologiczna 
związana  

z gospodarką 
odpadami 

Gmina Pcim 
Budżet 
Gminy, 

WFOŚiGW 

brak środków 
finansowych 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 
interwencji 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzia
lny 

Koszt i 
źródła 

finansowani
a 

Ryzyka Nazwa (+ źródło 
danych) 

Wartość 
bazowa 

2021 

Wartość 
docelowa 

Masa w Mg 
wszystkich wyrobów 

zawierających 
azbest na 

budynkach w gminie 

1545 0 

Kontynuacja 
działań na rzecz 

demontażu 
wyrobów 

zawierających 
azbest  

Realizacja Programu 
usuwania azbestu 

Gmina Pcim 
Budżet 
Gminy, 

WFOŚiGW 

brak środków 
finansowych 

9 
Zasoby 

przyrodnicze 

Ochrona różnorodności 
biologicznej, 
zapobieganie 

degradacji 
ekosystemów w 

szczególności objętych 
przestrzenną formą 

ochrony, 
zrównoważona 

gospodarka leśna, 
tworzenie zielonej 

infrastruktury.  

% powierzchni form 
ochrony przyrody w 

gminie, w tym 
obszary Natura 2000 

1,46 % 1,46 % 

1.Ochrona 
różnorodności 

biologicznej oraz 
zapewnienie 

ciągłości istnienia 
gatunków i 
stabilności 

ekosystemów 
poprzez 

zrównoważone 
użytkowanie jej 

elementów,  
2. Zachowanie lub 

przywrócenie 
właściwego stanu 

ekosystemów i 
gatunków oraz 

przeciwdziałanie 
zagrożeniom dla 

bioróżnorodności i 
georóżnorodności 

Bieżąca ochrona 
obszarów i obiektów 
prawnie chronionych 

 
Gmina Pcim, 

RDOŚ 
Kraków 

Budżet 
Gminy, 

WFOŚiGW 

brak środków 
finansowych 

Inwentaryzacja 
stanu lasu, 

wprowadzenie do 
MPZP 

0 1 
Bieżąca konserwacja 

drzew i zieleni 
Gmina Pcim 

Budżet 
Gminy, Lasy 
Państwowe, 
WFOŚiGW 

brak środków 
finansowych 

 powierzchnia 
terenów zielonych w 

gminie (ha) 
0,04  0,04 

Zachowanie i 
zwiększenie 

terenów leśnych 
oraz innych 

terenów zielonych 
(parki, boiska, 

obszary zieleni na 
terenach gminnych, 

Uwzględnienie w 
miejscowych 
dokumentach 

planistycznych form 
ochrony przyrody 

Gmina Pcim 
Budżet 
Gminy 

- 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 
interwencji 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzia
lny 

Koszt i 
źródła 

finansowani
a 

Ryzyka Nazwa (+ źródło 
danych) 

Wartość 
bazowa 

2021 

Wartość 
docelowa 

zieleń przydrożna, 
zieleń gminna), 
Uwzględnienie 

terenów 
chronionych i zasad 

ich ochrony w 
planowaniu 

przestrzennym, 

Liczba interwencji b.d. b.d. 

Zapobieganie 
bezdomności 
zwierząt, a w 
stosunku do 

zwierząt aktualnie 
bezdomnych, 

zapewnienie im 
opieki dowolnymi 

legalnymi 
sposobami. 

Realizacja Programu 
opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 
zapobiegania 

bezdomności zwierząt 

Gmina Pcim 
Budżet 
Gminy,  

brak środków 
finansowych 

1
0 

Zagrożenie 
poważnymi 
awariami 

Ograniczanie zagrożeń 
dla mieszkańców i 

środowiska  

Ilość jednostek OSP 
które dostały 

wsparcie 
3 3 

Wspieranie i stałe 
ulepszanie 
współpracy 

organów i służb 
ratownictwa 

biorących udział w 
przeciwdziałaniu 
bądź usuwaniu 

skutków 
poważnych awarii i 

zagrożeń 
naturalnych. 

Współpraca z 
organami i służbami 

ratownictwa biorącymi 
udział w 

przeciwdziałaniu bądź 
usuwaniu skutków 
poważnych awarii 

Gmina Pcim 

Budżet 
Gminy, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

- 

   
Ilość akcji 

edukacyjnych 
1 rocznie 1 rocznie 

Kreowanie 
właściwych 
zachowań 

społeczeństwa w 
sytuacji 

Edukacja 
społeczeństwa na 
rzecz kreowania 
prawidłowych 

zachowań w sytuacji 

Gmina Pcim 
Budżet 
Gminy, 

brak 
zaangażowania 
mieszkańców 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 
interwencji 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzia
lny 

Koszt i 
źródła 

finansowani
a 

Ryzyka Nazwa (+ źródło 
danych) 

Wartość 
bazowa 

2021 

Wartość 
docelowa 

wystąpienia 
zagrożeń 

środowiska i życia 
ludzi z tytułu 

wystąpienia awarii 
przemysłowych 

wystąpienia zagrożeń 
środowiska i życia 

ludzi z tytułu 
poważnych awarii 

Źródło: opracowanie własne  
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Tabela 20. 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 WIOŚ w Krakowie b.d. Budżet Państwa Poziomy zanieczyszczeń 
powietrza 

Termomodernizacja budynków 
jednorodzinnych 

Właściciele budynków b.d. Środki własne, 
kredyty, „Czyste 

Powietrze” 

Wskaźnik poprawy 
efektywności 
energetycznej budynków 

Termomodernizacja budynków i 
wymiana źródeł ciepła na 
niskoemisyjne 

Mieszkańcy Gminy, 
Przedsiębiorcy 

b.d. RPO WM, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, „Czyste 

Powietrze” 

redukcja emisji CO2, 
redukcja emisji pyłu PM10 

2. Zagrożenie hałasem Rozwój sieci monitoringu hałasu WIOŚ w Krakowie, 
GDDKiA 

b.d. Budżet Państwa Poziomy emisji hałasu 

3. Pola 
elektromagnetyczne 

Kontynuowanie monitoringu pól 
elektromagnetycznych 

WIOŚ w Krakowie b.d. Budżet Państwa Poziom PEM 

4. Gospodarowanie 
wodami 

Systematyczna konserwacja rzek  
i cieków 

RZGW Kraków – Wody 
Polskie, 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 – Wody 
Polskie, Gmina Pcim 

b.d. Środki UE, 
Budżet Państwa, 

Budżet Gminy 

Ilość wykonanych prac, 
zakres robót 

5. Gospodarka wodno-
ściekowa 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Pcim – 
gmina koordynacja 

Gmina Pcim, Mieszkańcy 
Gminy 

b.d. Budżet Gminy 
Środki Mieszkańców 

WFOŚiGW 
RPO WM 

PROW 

Liczba zbiorników 

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

Okręgowy Urząd 
Górniczy 

b.d. n.d. Ilość prowadzonych 
postępowań 

7. Gleby Prowadzenie monitoringu jakości 
gleby i ziemi 

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

8. Gospodarka 
odpadami 

Udział w tworzeniu systemów 
regionalnych instalacji do odzysku  

Gminy regionu 
myślenickiego 

b.d. Budżet Państwa, 
NFOŚiGW, 

Postęp prac w zakresie 
tworzenia systemu 
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L.p. Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe 
koszty realizacji 

zadania (zł) 

Źródła finansowania Wskaźnik monitoringu 
realizacji zadania 

i zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów 

i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych 

Środki unijne, 
Budżety gminy 

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 

Źródło: opracowanie własne 

Komentarz: Oszacowanie wartości bazowej i docelowej niektórych wskaźników jest niewykonalne. Planowanie w obecnym okresie działań jest bardzo trudne 

z uwagi na brak dokumentów określających finansowanie na lata 2021 – 2027 
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7 System realizacji programu ochrony środowiska 
 

7.1 Zarządzanie programem 
Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz  

z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program ochrony środowiska dla Gminy 

Pcim jest dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument wspomagający realizację 

prawa miejscowego, pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania przestrzennego, 

decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzjami związanymi  z realizacją 

przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, rozwojem terenów 

zielonych i innych. Gmina posiada kompetencje pozwalające jej realizować zawarte w programie cele 

i zadania. Aby jednak ta realizacja przebiegała spójnie z polityką regionalną konieczne jest 

przygotowanie struktur administracyjnych do ścisłej współpracy z organami dysponującymi znacznie 

szerszymi uprawnieniami wynikającymi z ich kompetencji. 

 

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 
 

Interesariuszami są wszystkie strony, które są zainteresowane wdrażaniem Programu, mają wpływ na 

jego realizację, a także odnoszą korzyści z jego wdrażania. Skuteczność realizacji tych działań w dużej 

mierze zależy od uczestnictwa w procesie realizacji różnych podmiotów, tzw. interesariuszy. Główne 

grupy interesariuszy to: 
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 jednostki gminne (interesariusze wewnętrzni): referaty Urzędu Gminy Pcim, jednostki 

organizacyjne, instytucje kultury, spółki gminne, 

 interesariusze zewnętrzni: mieszkańcy gminy, instytucje publiczne nie będące jednostkami 

gminnymi, 

 przedsiębiorstwa dostarczające media, 

 lokalne instytucje finansowe, 

 instytucje oświatowe, kulturalne i zdrowotne, 

 lokalni przedsiębiorcy, 

 organizacje pozarządowe, 

 zakłady opieki zdrowotnej. 

Podstawą do odniesienia sukcesu we wdrażaniu Programu ochrony środowiska dla Gminy Pcim jest 

czynne współdziałanie ze wszystkimi interesariuszami, zbieranie ich opinii i wątpliwości oraz 

wypracowywanie działań korygujących. 

W ramach wdrażania Programu przewidziano działania informacyjne i edukacyjne, w tym m.in. 

dotyczące gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE skierowane do 

interesariuszy zewnętrznych (w szczególności mieszkańców). 

Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów 

uczestniczących w nim. Są to: 

 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem, 

 podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące, 

 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, 

 społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 

 

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 
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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. 

 

7.3.2 Monitoring Programu 

Osiągnięcie celów wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Pcim na lata 2022 -

2027 z perspektywą na lata 2028 – 2032 ” wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu przebiegu 

realizacji programu.  

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2021 

r., poz. 1973) Wójt Gminy, co 2 lata przedstawia Radzie Gminy Raport z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska. Po przedstawieniu niniejszego raportu Radzie Gminy, należy skierować go do organu 

wykonawczego powiatu. 

 
W tabeli poniżej wskazano wskaźniki monitorowania aktualizacji POŚ przyjmując, że lista ta nie jest 

wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana. 

 
Tabela 21. Wskaźniki monitorowania POŚ 

Wskaźnik 
Stan w roku 

2021 r. (*2020) 

A. Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko  

Stan jakości powietrza (GIOS) 

Przekroczenie 
PM10/24h 
PM 2.5/rok 
B(a)P/rok 
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Ludność korzystająca z sieci gazowej (GUS) 5 245 

Jakość wód powierzchniowych JCW (GIOS) Dobry stan wód 

Długość sieci wodociągowej km (własność Gminy) (GUS) 3,4 

Długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami/sięgaczami km  26,66 

Liczba ludności korzystająca z sieci wodociągowej (GUS) 1121 

Liczba ludności korzystająca z sieci kanalizacyjnej  (GUS) 3 339 

Ilość przyłączy budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej szt. (własność Gminy) (GUS) 76 

Ilość przyłączy do sieci kanalizacyjnej szt. na terenie Gminy Pcim (GUS) 397 

Odpady komunalne zebrane ogółem Mg 2403,31 

Osiągnięcie poziomu recyklingu i użycia przygotowania do ponownego użycia odpadów 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła % zgodnie z ustawą 

20,00% 

Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 
składowania % zgodnie z ustawą 

0,59% 

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

100% 

Poziom składowania odpadów komunalnych 50% 

% wskaźnik lesistości  49,1% 

Powierzchnia lasów ha 4 366 ha 

Ilość pomników przyrody szt. 6 

Liczba dzikich wysypisk zlikwidowanych na terenie gminy w ciągu roku 10 

Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków 5 

Liczba wniosków złożonych i rozliczonych przez mieszkańców gminy w ramach programów 
ochrony powietrza (Program Czyste Powietrze) 

141 

Ilość przeprowadzonych kontroli budynków z zakresie przestrzegania przepisów ochrony 
powietrza 

100 

Ilość zgłoszeń dokonywanych przez aplikację Ekointerwencja  2 

Ilość wykrytych naruszeń związanych z nieprzestrzeganiem uchwały antysmogowej 
(spalanie odpadów) 

0 

Liczba kampanii/akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska 
zorganizowanych/współorganizowanych przez gminę  

2 

Źródło: GUS, Raport o stanie Gminy Pcim, Analiza stanu gospodarki odpadami 

 

7.4 Harmonogram wdrażania POŚ na lata 2022-2027 

 

Harmonogram działań monitorujących aktualizację POŚ 

Działania 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Wdrażanie 
„Programu 
Ochrony 
Środowiska 

x x x x x x 

Raporty z 
realizacji 
programu 

 x  x  x 
 

Tabela 22. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem 

Lp. Zagadnienie Główne działania w latach 2022-2027 Instytucje uczestniczące 

1. Wdrażanie „Programu 
Ochrony Środowiska dla 
Gminy Pcim na lata 2022 -
2027 z perspektywą na 
lata 2028 – 2032” 

 Koordynacja wdrażania Programu, 

 Współpraca z interesariuszami, 

 Raporty o wykonaniu Programu (3 x 
/2023, 2025,2027). 

Wójt, 
Inne jednostki wdrażające 
Program 
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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, GIOŚ 

 

 
 


