
UCHWAŁA NR VI/69/2019
RADY GMINY TOMICE

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 
z perspektywą na lata 2023-2026”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 799, z późn. zm.) Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywą na 
lata 2023-2026” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Tomice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Adamik
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1. Wykaz skrótów 

 

Tabela 1. Słownik skrótów. 

Nazwa skrótu Wyjaśnienie 

Analiza SWOT 
Narzędzie służące do analizy strategicznej. Opiera się ona na określeniu 
silnych oraz słabych stron, a także wynikających z nich szans oraz zagrożeń. 

GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

JCWP Jednolita część wód powierzchniowych 

JCWPd Jednolita część wód podziemnych 

JST Jednostka samorządu terytorialnego 

KPGO Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 

MODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OZE Odnawialne Źródła Energii 

PEM Pola elektromagnetyczne 

PGW WP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

PMŚ Państwowy Monitoring Środowiska 

POKzA Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 

POP Program Ochrony Powietrza 

POŚ Program Ochrony Środowiska 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie 

RDW Ramowa Dyrektywa Wodna 

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

RIPOK Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

SOOŚ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

UE Unia Europejska 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie 

ZDR Zakłady Dużego Ryzyka 

ZZR Zakłady Zwiększonego Ryzyka 
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2. Wstęp 

2.1. Cel i zakres opracowania 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 

2023 – 2026” jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na 

terenie gminy. Według założeń, przedstawionych w niniejszym opracowaniu, sporządzenie 

programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania 

środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, 

a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 

 

Opracowanie jakim jest Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, 

a także wyznacza cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów 

środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Podczas tworzenia dokumentu, 

przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia pracy przyszłych użytkowników, 

ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie poszczególnych zagadnień. Niniejsze 

opracowanie zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie, 

przedstawia propozycje oraz opis zadań, które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania 

problemów związanych z ochroną środowiska.  

 

Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego 

ograniczenia degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne 

gospodarowanie zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony. 

Stan docelowy w tym zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska, a ocenę efektów jego 

realizacji, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, dokonuje się okresowo, co 2 lata.  

 

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie 

w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony 

powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. 

W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie 

stanu docelowego. Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska, 

w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów 

nadrzędnych oraz strategii ich realizacji. Na tej podstawie opracowywany jest plan 

operacyjny, przedstawiający listę przedsięwzięć jakie zostaną zrealizowane na terenie gminy 

do roku 2026. 

 

  

Id: 0E105749-291C-434E-8DFB-D07614C5F559. Podpisany Strona 6

http://m.in/


Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 

6 

2.2. Opis przyjętej metodyki 

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2018, poz 799 t.j. z późn zm.)1,  

a w szczególności: 

 

„Art. 17. 1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki 

ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy 

ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach 

programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1. 

 

Art. 18. 1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik 

województwa, rada powiatu albo rada gminy.  

 

Art. 18. 2. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy 

sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, 

radzie powiatu lub radzie gminy.” 

 

Gminne Programy ochrony środowiska tworzone są w celu realizacji polityki ochrony 

środowiska na szczeblu gminnym. 

 

 

2.3. Charakterystyka Gminy Tomice 

2.3.1. Położenie 

Gmina Tomice to gmina wiejska, o powierzchni 4 153 ha, położona w zachodniej części 

województwie małopolskiego, w powiecie wadowickim. Na terenie gminy Tomice znajduje się 

6 sołectw, tj.: Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki, Zygodowice. Gmina Tomice 

sąsiaduję z następującymi gminami: 

• Spytkowice – od północy, 

• Brzeźnica – od wschodu, 

• Wadowice – od południa, 

• Wieprz – od zachodu, 

• Zator (pow. oświęcimski) – od północnego – zachodu. 

 

Według fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego (1998) gmina Tomice 

umiejscowiona jest w następujących jednostkach: 

megaregion: Region Karpacki; 

prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym; 

podprowincja: Podkarpacie Północne; 

makroregion: Kotlina Oświęcimska; 

mezoregion: Podgórze Wilamowickie; 

podprowincja: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie; 

makroregion: Pogórze Zachodniobeskidzkie; 

mezoregion: Podgórze Śląskie; 

mezoregion: Podgórze Wielickie. 

                                                
1 Z uwzględnieniem zapisów ustaw zmieniających, w tym Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r., poz. 1101). 
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Rysunek 1. Położenie powiatu wadowickiego na tle województwa małopolskiego. 

źródło: http://administracja.mswia.gov.pl, opracowanie własne 

 

 
Rysunek 2. Położenie gminy Tomice na tle powiatu wadowickiego. 

źródło: http://administracja.mswia.gov.pl, opracowanie własne 
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Rysunek 3. Sołectwa na terenie gminy Tomice. 

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomice_(gmina) 

 

2.3.2. Budowa geologiczna 

Podłoże geologiczne większości terytorium gminy Tomice budują utwory fliszowe (silnie 

pofałdowane kompleksy piaskowców, łupków, margli i innych utworów). Utwory te po 

sfałdowaniu i odkłuciu od podłoża uległy przesunięciu w kierunku północnym w postaci 

płaszczowin. W rezultacie tych procesów w obrębie Karpat zewnętrznych powstało kilka 

jednostek tektonicznych. Na terenie gminy występują utwory dwóch płaszczowin. Podłoże 

większości terytorium gminy budują utwory płaszczowiny podśląskiej. Natomiast 

w południowo-wschodniej części gminy na płaszczowinę podśląską są nasunięte utwory 

płaszczowiny śląskiej. Na północ od płaszczowiny podśląskiej podłoże geologiczne budują 

morskie osady miocenu, głównie ilaste. Wśród utworów płaszczowiny podśląskiej dominują 

łupki warstw krośnieńskich z niewielkim udziałem piaskowców. Skały płaszczowiny śląskiej 

wykazują na terenie gminy większe zróżnicowanie. We wschodniej części gminy 

w Zygodowicach odsłaniają się piaskowce i łupki warstw grodziskich, warstwy gezowe oraz 

łupki wierzowskie, a w Lgocie i Witanowicach, odsłaniają się łupki i piaskowce cieszyńskie, 

łupki wierzowskie, piaskowce i łupki warstw lgockich oraz łupki pstre. Utwory fliszowe są 

rozcięte wielkim uskokiem prze-biegającym wzdłuż doliny Skawy. Poza niewielkimi 

odsłonięciami na powierzchni skały fliszowe są przykryte osadami czwartorzędowymi 

o zróżnicowanej miąższości. W zachodniej części gminy są to głównie utwory lessopodobne, 

w dolinie Skawy oraz niektórych mniejszych cieków są to mułki, piaski i żwiry rzeczne. 

Wschodnią część gminy pokrywają iły, gliny i piaski zwietrzelinowe.2 

                                                
2 Ekofizjografia Gminy Tomice, 2010r. 
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2.3.3. Geomorfologia 

Szeroka i płaska dolina Skawy, która stanowi najbardziej charakterystyczny element rzeźby 

obszaru gminy, nawiązuje swym przebiegiem do uskoku rozcinającego utwory fliszowe. 

W granicach gminy dolina ta wyraźnie zwęża się ku północy. Szerokość dna doliny przy 

granicy z Wadowicami przekracza 2 km natomiast pomiędzy Woźnikami a Radoczą wynosi 

około 1 km. Również zbocza doliny są bardziej strome i wyższe w północnej części gminy niż 

w południowej. Wysokość względna zboczy zmienia się od około 30-40 m w południowej 

części Witanowic do około 60-70 m w Radoczy. Po obu stronach doliny Skawy znajdują się 

wyniesione obszary Pogórza Wielickiego o typowej rzeźbie pogórskiej z szerokimi garbami 

porozcinanymi wąskimi dolinami potoków. Część gminy położona na zachód od Skawy, 

pokryta utworami lessowymi, posiada bardziej wyrównaną wierzchowinę, podczas gdy 

wschodnia (gdzie odsłaniają się skały fliszowe) jest wyraźnie wyższa, o bardziej 

urozmaiconej rzeźbie terenu. 

 

Rozpiętość wysokości bezwzględnych na terenie gminy wynosi blisko 200 m, od około 238 m 

n.p.m. w dnie doliny Skawy w Woźnikach do 428,1 m n.p.m. w Lgocie na południowo-

wschodnim krańcu gminy. Zmienne jest także nachylenie powierzchni terenu. Dno doliny 

Skawy jest prawie zupełnie płaskie, nieznacznie nachylone w dół rzeki i w kierunku koryta. 

Nieco większe nachylenia występują w obrębie wierzchowin garbów pogórza. Największe 

nachylenia (przekraczające 15 %) występują na zboczach doliny Skawy, dolin bocznych oraz 

w lejach źródłowych potoków. Ukształtowanie powierzchni ziemi w gminie Tomice nie 

stanowi poważnej bariery dla rozwoju zainwestowania, aczkolwiek realizacja zabudowy, dróg 

czy też sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach o znacznym nachyleniu może 

wymagać stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych.2  

 

 

2.3.4. Klimat 

Pod względem klimatycznym obszar gminy w większości znajduje się w regionie klimatu 

pogórza, jedynie niewielka północna część w dolinie Skawy zaliczana jest do regionu klimatu 

pogórskiego lub kotlin. W zależności od przyjętych kryteriów wydzielania regionów obszar 

gminy zaliczany jest według R. Gumińskiego do okręgu podgórskiego i nizin podgórskich 

(klasyfikacja rolniczo-klimatyczna) a według Romera do klimatu nizin i kotlin oraz górskich 

i podgórskich. Według klasyfikacji M. Hessa (1965) opartej na średniej rocznej temperaturze 

powietrza, zasięgu występowania pięter roślinnych oraz na podstawie danych fenologiczno-

klimatycznych teren ten znajduje się na pograniczu: 

• piętra ciepłego w Kotlinie Oświęcimskiej ze średnią temperaturą roku powyżej 8°C, 

• piętra umiarkowanie ciepłego obejmującego Pogórze o średniej temperaturze roku od 

6 do 8°C. 

Granica między piętrami to jest izoterma 8°C przebiega w tym rejonie na wysokości około 

250 m n.p.m. (Atlas, 1981). Na progu Pogórza, na wypukłych formach terenowych wzrasta 

ona do 8,2-8,3°C, a w obrębie dolin obniża się do 7,5°C. 

 

Z określonymi średnimi temperaturami powietrza wiąże się czas trwania termicznych pór 

roku. Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza ulega skróceniu okres bezzimia 

(temperatura średnia dobowa powyżej 0°C), wydłuża się okres zimy termicznej (temperatura 

średnia dobowa poniżej 0°C). Lato termiczne z temperaturą dobową powyżej 15°C trwa 

około 90 dni, maksymalnie do 100 dni.  
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Najistotniejszym okresem z punktu widzenia gospodarki rolnej jest okres wegetacyjny ze 

średnią temperaturą dobową powyżej 5°C oraz długość okresu bezprzymrozkowego. 

Średnia długość okresu wegetacyjnego wynosi 215 dni i maleje wraz ze wzrostem wysokości 

średnio o 2, 2,5 dnia na 100 m wzniesienia. 

 

Okres bezprzymrozkowy, który wyznaczają daty pierwszych i ostatnich trwa na tym terenie 

od 175 do 155 dni. Pierwsze przymrozki pojawiają się w pierwszej połowie października, 

natomiast ostanie na przełomie kwietnia i maja. 

 

Średnie roczne sumy opadów wynoszą około 800 mm, przy czym ich rozpiętość 

w poszczególnych latach może wynosić od 623 mm do 1081 mm. Maksimum opadów 

przypada na miesiące letnie (VI-VIII) około 40-43 %, natomiast na I-III około 13-15 % rocznej 

sumy. Zróżnicowanie miesięczne sum opadów jest bardzo duże od 3 mm do 120 mm 

w miesiącach zimowych oraz od 18 mm do 237 mm w miesiącach letnich. Średnia liczba dni 

z opadem ≥ 0,1 mm waha się od 152 do 172 dni. Najczęściej notuje się opady słabe  

(≥ 1,0 – 5,0 mm), natomiast o dużej wydajności (20,1 – 30,0 mm) występują od 2 do 6 dni, 

a bardzo silne > 30 mm – 1 – 3 dni. 

 

Liczba dni z pokrywą śnieżną, w zależności od wysokości nad poziom morza rośnie od 66 do 

70 dni. Długość potencjalnego okresu jej występowania wynosi około 120 a czas zalegania 

stałej pokrywy śnieżnej od 60 do 70 dni. Tworzenie się pokrywy śnieżnej trwa na przełomie 

listopada i grudnia a zanikanie rozpoczyna się w drugiej połowie lutego do połowy marca 

(Leśniak 1983). 

 

Obszar jest dobrze przewietrzany, średnia roczna prędkość wiatru wynosi od 1,8 do 3,0 m/s. 

Większe prędkości charakteryzuje okres zimowo-wiosenny, niższe okres letnio-jesienny. 

W ciągu roku przeważają wiatry z sektora zachodniego: w części pogórskiej zachodnie 

i południowo-zachodnie, w części dolinnej południowe i północno-zachodnie. Cisze 

występują z częstotliwością 10 do 20 %.3 

 

 

 

 

                                                
3 Ekofizjografia Gminy Tomice, 2010r. 
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Rysunek 4. Średnie temperatury i opady występujące w gminie Tomice. 
źródło: https://www.meteoblue.com/ 

 

 

2.3.5. Demografia 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 2017 roku liczba ludności w gminie 

Tomice wynosiła 8 085 osób, z czego 3 968 stanowili mężczyźni, a 4 117 kobiety. 

Szczegółowe informacje na temat demografii zostały zamieszczone w poniższej tabeli. 
 

Tabela 2. Dane demograficzne gminy Tomice. 

Parametr Jednostka miary Wartość 

Ludność według miejsca zameldowania 

Liczba ludności (ogółem) osoba 8 085 

Liczba kobiet osoba 4 117 

Liczba mężczyzn osoba 3 968 

Wskaźnik modułu gminnego 

Gęstość zaludnienia ilość osób / km2 195 

Ilość kobiet na 100 mężczyzn osoba 104 

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców osoba 9,2 

Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

W wieku przedprodukcyjnym % 22,0 

W wieku produkcyjnym % 62,6 

W wieku poprodukcyjnym % 15,4 

źródło: GUS, stan na 31.12.2017r. 
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3. Założenia Programu Ochrony Środowiska 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 

2023-2026” zgodny jest z dokumentami wyższego szczebla, tj. dokumentami europejskimi, 

krajowymi, wojewódzkimi oraz powiatowymi. Dokument uwzględnia także założenia 

określone w innych dokumentach lokalnych. 

 

3.1. Dokumenty nadrzędne i cele 

Uwarunkowania wspólnotowe 

Podstawę Wspólnotowej Polityki Ochrony Środowiska stanowi VII Program Działań na Rzecz 

Ochrony Środowiska (7th European Action Plan, w skrócie EAP). Wskazuje on na 

konieczność zastosowania strategicznego podejścia do problemów środowiskowych. Takie 

podejście powinno wykorzystywać różne środki oraz instrumenty, aby regulować działania 

podejmowane przez przedsiębiorców, konsumentów, polityków i obywateli. Zgodność celów, 

zawartych w VII Europejskim Programie Działań na Rzecz Ochrony Środowiska, została 

osiągnięta poprzez ich szczegółową analizę oraz dopasowanie do lokalnych potrzeb gminy. 

 

3.1.1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala 

Nowoczesności 

Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej 

Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. 

 

1. Cel 7:  „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska”: 

a) Kierunek interwencji – Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo 

energetyczne, 

b) Kierunek interwencji – Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, 

c) Kierunek interwencji – Realizacja programu inteligentnych sieci  

w elektroenergetyce, 

d) Kierunek interwencji – Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu 

zużyciem energii, 

e) Kierunek interwencji – Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej 

gospodarki, 

f) Kierunek interwencji – Zwiększenie poziomu ochrony środowiska. 

 

2. Cel 8: „Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania  

i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych”: 

a) Kierunek interwencji – Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, 

b) Kierunek interwencji – Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu 

pozarolniczych miejsc pracy na wsi i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii  

obszary wiejskie – miasta, 

c) Kierunek interwencji – Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności 

sektora rolno-spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe  

oraz stymulujący wzrost pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości  

na obszarach wiejskich, 

d) Kierunek interwencji – Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych 

stymulujących rozwój miast. 
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3. Cel 9: „Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski”: 

a) Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez utworzenie 

zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu 

transportowego. 

 

3.1.2. Strategia Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030r.) 

Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). 

 

Cel główny: Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski, przy 

jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym 

i terytorialnym. 

 

1. Cel szczegółowy I: Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane 

i doskonałość organizacyjną. Główne obszary koncentracji działań: 

• Reindustrializacja - wzrost zdolności polskiego przemysłu do sprostania globalnej 

konkurencji, 

• Rozwój innowacyjnych firm - zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw 

na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, 

• Małe i średnie przedsiębiorstwa - przemiany strukturalne sektora, nowe formy 

działania i współpracy, nowoczesne instrumenty wsparcia, 

• Kapitał dla rozwoju - trwałe zwiększenie stopy inwestycji i ich jakości w dłuższej 

perspektywie, przy większym wykorzystaniu środków krajowych, 

• Ekspansja zagraniczna - zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki, 

zwiększenie eksportu towarów zaawansowanych technologicznie. 

 

2. Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Główne 

obszary koncentracji działań: 

• Spójność społeczna - poprawa dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na 

wyzwania demograficzne, wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału 

ludzkiego na rynku pracy. 

• Rozwój zrównoważony terytorialnie - zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący 

indywidualne potencjały endogeniczne poszczególnych terytoriów, wzmacnianie 

regionalnych przewag konkurencyjnych w oparciu o specjalizacje gospodarcze i 

nowe nisze rynkowe, podniesienie skuteczności i jakości wdrażania polityk 

ukierunkowanych terytorialnie na wszystkich szczeblach zarządzania. 

 

3. Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu 

społecznemu i gospodarczemu. Główne obszary koncentracji działań: 

• Prawo w służbie obywatelom i gospodarce - uproszczenie prawa zapewniające 

lepsze warunki dla działalności gospodarczej i realizacji potrzeb obywatel, 

• System zarządzania procesami rozwojowymi, w tym instytucje publiczne - 

Inkluzywne i skuteczne instytucje publiczne – dostępne i otwarte dla obywateli 

oraz przedsiębiorców, budowa zintegrowanego systemu planowania społeczno-

gospodarczego i przestrzennego, 

• E-państwo - cyfrowe państwo usługowe, 
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• Finanse publiczne - stabilne, efektywne i zrównoważone finanse publiczne, 

• Efektywność wykorzystania środków UE - wykorzystanie środków z budżetu Unii 

Europejskiej w sposób przekładający się na trwałe efekty rozwojowe. 

 

 

3.1.3. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020r. 

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020r.” 

(BEiŚ)  została przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. (M.P. z 2014, 

poz. 469). 

 

1. Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

a) Kierunek interwencji 1.1. –  Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami 

kopalin, 

b) Kierunek interwencji 1.2. – Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, 

suszą i deficytem wody, 

c) Kierunek interwencji 1.3. – Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej,  

w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna, 

d) Kierunek interwencji 1.4. – Uporządkowanie zarządzania przestrzenią, 

 

2. Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia  

w energię 

a) Kierunek interwencji 2.1. – Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, 

b) Kierunek interwencji 2.2. – Poprawa efektywności energetycznej, 

c) Kierunek interwencji 2.6. – Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł 

energii, 

d) Kierunek interwencji 2.7. – Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich, 

e) Kierunek interwencji 2.8. – Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji 

pojazdów wykorzystujących paliwa alternatywne, 

 

3. Cel 3. Poprawa stanu środowiska 

a) Kierunek interwencji 3.1. – Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa  

i gospodarki, 

b) Kierunek interwencji 3.2. – Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym 

wykorzystanie ich na cele energetyczne, 

c) Kierunek interwencji 3.3. – Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania 

energetyki, 

d) Kierunek interwencji 3.4. – Wspieranie nowych i promocja polskich technologii 

energetycznych i środowiskowych, 

e) Kierunek interwencji 3.5. – Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie 

warunków do powstawania zielonych miejsc pracy, 
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3.1.4. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

Uchwała Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie Strategii Innowacyjności 

i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020". 

 

1. Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej  

i efektywnej gospodarki 

a) Kierunek działań 1.2. – Koncentracja wydatków publicznych na działaniach 

prorozwojowych i innowacyjnych 

• Działanie 1.2.3. – Identyfikacja i wspieranie rozwoju obszarów i technologii  

o największym potencjale wzrostu, 

• Działanie 1.2.4.  – Wspieranie różnych form innowacji, 

• Działanie 1.2.5. – Wspieranie transferu wiedzy i wdrażania 

nowych/nowoczesnych technologii w gospodarce (w tym technologii 

środowiskowych), 

b) Kierunek działań 1.3. – Uproszczenie, zapewnienie spójności i przejrzystości 

systemu danin publicznych mające na względzie potrzeby efektywnej i innowacyjnej 

gospodarki 

• Działanie 1.3.2. – Eliminacja szkodliwych subsydiów i racjonalizacja ulg 

podatkowych, 

 

2. Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców 

a) Kierunek działań 3.1. – Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. 

„bardziej zieloną ścieżkę”, zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności 

gospodarki, 

• Działanie 3.1.1. – Tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej produkcji  

i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej, 

• Działanie 3.1.2. – Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy na 

temat wyzwań zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu, 

• Działanie 3.1.3. – Wspieranie potencjału badawczego oraz eksportowego  

w zakresie technologii środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

niskoemisyjnych technologii węglowych (CTW), 

• Działanie 3.1.4. – Promowanie przedsiębiorczości typu „business & biodiversity”,  

w szczególności na obszarach zagrożonych peryferyjnością, 

b) Kierunek działań 3.2. – Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na 

etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi 

przez cały cykl życia 

• Działanie 3.2.1. – Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej 

przedsięwzięć architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów, 

• Działanie 3.2.2. – Stosowanie zasad zrównoważonej architektury 
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3.1.5. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 

Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie Strategii Rozwoju 

Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). 

 

1. Cel strategiczny 1. - Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego 

a) Cel szczegółowy 1. – Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury 

transportowej, 

b) Cel szczegółowy 4. – Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko. 

 

 

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

Uchwała Nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Strategii 

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

 

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

ich dostępności przestrzennej 

a) Priorytet 2.1. – Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, 

sanitarne i wodne na obszarach wiejskich 

• Kierunek interwencji 2.1.1. – Modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 

energii elektrycznej, 

• Kierunek interwencji 2.1.2. – Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii 

elektrycznej, 

• Kierunek interwencji 2.1.3. – Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci 

wodociągowej, 

• Kierunek interwencji 2.1.4. – Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej  

i oczyszczalni ścieków, 

• Kierunek interwencji 2.1.5. – Rozwój systemów zbiórki, odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów, 

• Kierunek interwencji 2.1.6. – Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu 

ziemnego, 

• Priorytet 2.2. – Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej dostępność 

transportową obszarów wiejskich, 

• Kierunek interwencji 2.2.1. – Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury 

drogowej i kolejowej, 

• Kierunek interwencji 2.2.2. – Tworzenie powiązań lokalnej sieci drogowej z siecią 

dróg regionalnych, krajowych, ekspresowych i autostrad, 

• Kierunek interwencji 2.2.3. – Tworzenie infrastruktury węzłów przesiadkowych, 

transportu kołowego i kolejowego, 

b) Priorytet 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach wiejskich 

• Kierunek interwencji 2.5.1. – Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej i innej 

łagodzącej zagrożenia naturalne, 
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2. Cel szczegółowy 3: Bezpieczeństwo żywnościowe 

a) Priorytet 3.2. – Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów 

produktów rolno‐spożywczych 

• Kierunek interwencji 3.2.2. – Wsparcie wytwarzania wysokiej jakości produktów 

rolno‐spożywczych, w tym produktów wytwarzanych metodami integrowanymi, 

ekologicznymi oraz tradycyjnymi metodami produkcji z lokalnych surowców  

i zasobów oraz produktów rybnych, 

b) Priorytet 3.4. – Podnoszenie świadomości i wiedzy producentów oraz konsumentów  

w zakresie produkcji rolno‐spożywczej i zasad żywienia 

• Kierunek interwencji 3.4.3. – Wsparcie działalności innowacyjnej ukierunkowanej 

na zmiany wzorców produkcji i konsumpcji, 

 

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

wiejskich 

a) Priorytet 5.1. – Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym  

i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich 

• Kierunek interwencji 5.1.1. – Ochrona różnorodności biologicznej, w tym 

unikalnych ekosystemów oraz flory i fauny związanych z gospodarką rolną  

i rybacką, 

• Kierunek interwencji 5.1.2. – Ochrona jakości wód, w tym racjonalna gospodarka 

nawozami i środkami ochrony roślin, 

• Kierunek interwencji 5.1.3. – Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na 

potrzeby rolnictwa i rybactwa oraz zwiększanie retencji wodnej, 

• Kierunek interwencji 5.1.4. – Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, 

spadkiem zawartości materii organicznej i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi, 

• Kierunek interwencji 5.1.5. – Rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska 

rolniczego i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich i jej 

upowszechnianie, 

 

b) Priorytet 5.2.-  Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem ochrony 

krajobrazu i ładu przestrzennego 

• Kierunek interwencji 5.2.1. – Zachowanie unikalnych form krajobrazu rolniczego, 

• Kierunek interwencji 5.2.2. – Właściwe planowanie przestrzenne, 

• Kierunek interwencji 5.2.3. –  Racjonalna gospodarka gruntami, 

 

c) Priorytet 5.3. – Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udział  

w przeciwdziałaniu tym zmianom (mitygacji) 

• Kierunek interwencji 5.3.1. –  Adaptacja produkcji rolnej i rybackiej do zmian 

klimatu, 

• Kierunek interwencji 5.3.2. – Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych  

w rolnictwie i całym łańcuchu rolno‐żywnościowym, 

• Kierunek interwencji 5.3.3. – Zwiększenie sekwestracji węgla w glebie i biomasie 

wytwarzanej w rolnictwie, 

• Kierunek interwencji 5.3.4. –  Badania w zakresie wzajemnego oddziaływania 

rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa na zmiany klimatu, 

• Kierunek interwencji 5.3.5. – Upowszechnianie wiedzy w zakresie praktyk 

przyjaznych klimatowi wśród konsumentów i producentów rolno‐spożywczych, 
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d) Priorytet 5.4. Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich 

• Kierunek interwencji 5.4.1. – Racjonalne zwiększenie zasobów leśnych, 

• Kierunek interwencji 5.4.2. – Odbudowa drzewostanów po zniszczeniach 

spowodowanych katastrofami naturalnymi, 

• Kierunek interwencji 5.4.3 – Zrównoważona gospodarka łowiecka służąca 

ochronie środowiska oraz rozwojowi rolnictwa i rybactwa, 

• Kierunek interwencji 5.4.4. – Wzmacnianie publicznych funkcji lasów, 

e) Priorytet 5.5. - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach 

wiejskich 

• Kierunek interwencji 5.5.1. – Racjonalne wykorzystanie rolniczej i rybackiej 

przestrzeni produkcyjnej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 

• Kierunek interwencji 5.5.2. – Zwiększenie dostępności cenowej  

i upowszechnienie rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii wśród 

mieszkańców obszarów wiejskich 

 

 

3.1.7. Strategia „Sprawne Państwo 2020” 

Uchwała Nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia strategii 

"Sprawne Państwo 2020". 

 

1. Cel 3: Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych 

a) Kierunek interwencji 3.2. – Skuteczny system zarządzania rozwojem kraju 

• Przedsięwzięcie 3.2.1. – Wprowadzenie mechanizmów zapewniających spójność 

programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, 

• Przedsięwzięcie 3.2.2. – Zapewnienie ładu przestrzennego, 

• Przedsięwzięcie 3.2.3. – Wspieranie rozwoju wykorzystania informacji 

przestrzennej z wykorzystaniem technologii cyfrowych, 

 

2. Cel 5: Efektywne świadczenie usług publicznych 

a) Kierunek interwencji 5.2. – Ochrona praw i interesów konsumentów 

• Przedsięwzięcie 5.2.3. – Wzrost świadomości uczestników obrotu  

o przysługujących konsumentom prawach oraz stymulacja aktywności 

konsumenckiej w obszarze ochrony tych praw, 

 

b) Kierunek interwencji 5.5. – Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi,  

ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych 

• Przedsięwzięcie 5.5.2. – Nowoczesne zarządzanie usługami publicznymi, 

 

3. Cel 7: Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

a) Kierunek interwencji 7.5. – Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego 

• Przedsięwzięcie 7.5.1. –  Usprawnienie działania struktur zarządzania 

kryzysowego. 
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3.1.8. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej 

Polskiej 2022 

Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”. 

 

1. Cel 3: Rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego 

a) Priorytet 3.1. – Zwiększanie odporności infrastruktury krytycznej 

• Kierunek interwencji 3.1.3. – Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania 

energetyki jądrowej w Polsce, 

 

2. Cel 4: Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa 

a) Priorytet 4.1. – Integracja rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa 

narodowego 

• Kierunek interwencji 4.1.1. – Wzmocnienie relacji między rozwojem regionalnym 

kraju a polityką obronną. 

• Kierunek interwencji 4.1.2. – Koordynacja działań i procedur planowania 

przestrzennego uwzględniających wymagania obronności i bezpieczeństwa 

państwa. 

• Kierunek interwencji 4.1.3. – Wspieranie rozwoju infrastruktury przez sektor 

bezpieczeństwa. 

• Kierunek interwencji 4.1.4. – Wspieranie ochrony środowiska przez sektor 

bezpieczeństwa. 

 

 

3.1.9. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary 

wiejskie 

Uchwała rady ministrów z dnia 13 lipca 2010r. „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie”. 

 

1. Cel 1: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 

a) Kierunek działań 1.1. – Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków 

wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych. 

• Działanie 1.1.1. – Warszawa – stolica państwa. 

• Działanie 1.1.2. – Pozostałe ośrodki wojewódzkie. 

 

b) Kierunek działań 1.2. – Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów 

rozwojowych i zwiększania ich absorpcji na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi. 

• Działanie 1.2.1. –  Zwiększanie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionów. 

• Działanie 1.2.2. – Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych. 

• Działanie 1.2.3. – Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego  obszarów 

wiejskich. 

• Kierunek działań 1.3. – Budowa podstaw konkurencyjności województw – 

działania tematyczne. 

• Działanie 1.3.5. – Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz 

reagowanie na zagrożenia naturalne. 

• Działanie 1.3.6. – Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz 

potencjału dziedzictwa kulturowego. 
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2. Cel 2: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych 

a) Kierunek działań 2.2. – Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie 

dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe 

• Działanie 2.2.3. – Zwiększanie dostępności i jakości usług komunikacyjnych, 

• Działanie 2.2.4. – Usługi komunalne i związane z ochroną środowiska, 

b) Kierunek działań 2.3. – Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów 

tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, 

c) Kierunek działań 2.4. – Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem 

obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE, 

d) Kierunek działań 2.5. – Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków 

wojewódzkich na obszarach o najniższej dostępności. 

 

3.1.10. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. 

 

1. Cel szczegółowy 4: Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki 

zdrowotnej 

a) Kierunek interwencji – kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez promocję 

zdrowia, edukację zdrowotną oraz prośrodowiskową oraz działania wspierające 

dostęp do zdrowej i bezpiecznej żywności. 

 

3.1.11. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Kapitału Społecznego 2020. 

 

1. Cel szczegółowy 4: Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego  

i kreatywnego 

a) Priorytet Strategii 4.1. – Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności społecznej 

• Kierunek działań 4.1.2. – Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz 

krajobrazu. 

 

3.1.12. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki 

energetycznej państwa do 2030r. 

 

1. Kierunek – poprawa efektywności energetycznej 

a) Cel główny – dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego,  

tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię 

pierwotną, 

b) Cel główny – konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do 

poziomu UE-15, 

2. Kierunek – wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii 

a) Cel główny – racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi 

się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) Cel główny – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez 

dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego, 
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3. Kierunek – wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła 

a) Cel główny – zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy 

uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów  

oraz przyjaznych środowisku technologii. 

 

4. Kierunek – dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez 

wprowadzenie energetyki jądrowej 

a) Cel główny – przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie 

inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych 

opartych na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem 

wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, 

projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych. 

 

5. Kierunek – rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw 

a) Cel główny – wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii 

 co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika  

w latach następnych, 

b) Cel główny – osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw 

transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, 

c) Cel główny – ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu 

pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na 

cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy 

energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną, 

d) Cel główny – wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń 

piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa, 

e) Cel główny – zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie 

optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie 

dostępnych surowcach. 

 

6. Kierunek – rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii 

a) Cel główny – zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii,  

a przez to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen. 

 

7. Kierunek – ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko 

a) Cel główny – ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa energetycznego, 

b) Cel główny – ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do 

poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych, 

c) Cel główny – ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

d) Cel główny – minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze 

wykorzystanie ich w gospodarce, 

e) Cel główny – zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii 

niskoemisyjnych. 
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3.1.13. Krajowy plan gospodarki odpadami 

Został przyjęty Uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie Krajowego 

planu gospodarki odpadami 2022. 

 

Kierunki działań w zakresie ogólnym: 

1. realizacja badań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, między innymi 

badania dotyczące analizy składu morfologicznego odpadów oraz właściwości 

fizycznych i chemicznych odpadów; 

2. utrzymanie finansowania inwestycji, między innymi przez instrumenty finansowe, 

ukierunkowanych na modernizację instalacji przetwarzających odpady komunalne, 

w tym odpady ulegające biodegradacji selektywnie zebrane, tak aby mogły 

dostosować się i spełniać wysokie standardy ochrony środowiska; 

3. ograniczenie możliwości finansowania ze środków publicznych inwestycji z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi i pochodzącymi z ich przetworzenia – 

w przypadku wystąpienia zagrożenia możliwości osiągnięcia wyznaczonych celów do 

2020 r. lub w przypadku wystąpienia nadwyżki mocy przerobowych instalacji 

w regionach gospodarki odpadami lub województwach w stosunku do dostępnego 

strumienia odpadów; 

4. organizowanie i prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych zarówno na 

szczeblu ogólnokrajowym, jak i gminnym mających na celu między innymi: 

a. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ZPO (zapobieganie 

powstawaniu odpadów), w tym odpadów ulegających biodegradacji, ze 

szczególnym podkreśleniem należytego, to jest racjonalnego planowania 

zakupów artykułów spożywczych, aby zapobiegać marnotrawieniu żywności, 

b. właściwe postępowanie z odpadami, w tym odpadami ulegającymi 

biodegradacji, szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 

c. promowanie takich technologii przetwarzania bioodpadów, w wyniku których 

powstaje pełnowartościowy i bezpieczny dla środowiska materiał 

wykorzystywany do celów nawozowych lub rekultywacyjnych, 

d. promowanie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami i korzyści z tego 

wynikających (szeroko pojęte działania edukacyjno-informacyjne skierowane do 

różnych grup docelowych, w szczególności przedszkolaków, uczniów 

i studentów, ogółu obywateli, a także decydentów); 

5. utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi 

w oparciu o BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz 

o gospodarce odpadami); 

6. stworzenie podstawy prawnej i organizacyjnej dla gmin do prowadzenia kontroli 

prawidłowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w szczególności 

przez zniesienie rozwiązań prawnych odnoszących się do możliwości ryczałtowego 

rozliczania firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców proporcjonalnie do 

ich ilości oraz łączenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów; 

7. wdrożenie rozwiązań pozwalających na należyte monitorowanie i kontrolę 

postępowania z frakcją odpadów komunalnych wysortowywaną ze strumienia 

zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 19 

12 12); 
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8. realizacja działań na rzecz należytego zbilansowania funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi w świetle obowiązującego zakazu składowania 

określonych frakcji odpadów komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów 

komunalnych, w tym odpadów o zawartości ogólnego węgla organicznego powyżej 

5% s.m., od 1 stycznia 2016 r.; 

9. określenie procentowej różnicy pomiędzy stawkami opłat za odpady zbierane 

w sposób selektywny a odpadami zbieranymi w sposób nieselektywny, tak aby 

stanowiła ona zachętę do selektywnego zbierania odpadów; 

10. na etapie aktualizacji poszczególnych WPGO (Wojewódzki Plan Gospodarki 

Odpadami) dokonanie analizy podziału na regiony gospodarki odpadami 

komunalnymi wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład każdego regionu, tak 

aby prawidłowo wykorzystać moce przerobowe instalacji, z uwzględnieniem aspektów 

ekologicznych i ekonomicznych; 

11. prowadzenie przez gminy gospodarki odpadami komunalnymi w ramach systemu 

regionów gospodarki odpadami komunalnymi i w oparciu o RIPOK; 

12. wdrażanie przez przedsiębiorców BAT (najlepsza dostępna technika (ang. Best 

available techniques)). 

Przewiduje się także wprowadzenie w przyszłości rozwiązania polegającego na możliwości 

stosowania zamówień publicznych „in house” w zakresie gospodarki odpadami w celu 

umożliwienia gminom efektywnej kontroli sposobu zagospodarowania odpadów 

komunalnych. 

 

 

3.1.14. Plan gospodarki odpadami województwa małopolskiego na lata 2016 – 2022  

Uchwała nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 

25 sierpnia 2003 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. 

 

 

3.1.15. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska 

w zdrowej atmosferze 

Uchwała Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 

grudnia 2009 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” 

zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. oraz uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 

30 września 2013 r. 

 

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego wyznacza działania, których 

celem jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023r. dopuszczalnych poziomów 

zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu. 

 

Głównymi kierunkami działań w zakresie ochrony powietrza wyznaczonymi w Programie jest 

m.in.: 

• Wprowadzenie ograniczeń eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwa stałe, 

• Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji – eliminacja 

niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe, 

• Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych i sieci gazowych zapewniająca 

podłączenie nowych użytkowników, 

Id: 0E105749-291C-434E-8DFB-D07614C5F559. Podpisany Strona 24



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 

24 

• Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego 

w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej, 

• Ograniczenie emisji z transportu, 

• Ograniczenie emisji przemysłowej, 

• Edukacja ekologiczna mieszkańców, 

• Poprawa warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych. 

 

 

3.1.16. Program Strategiczny Ochrony Środowiska  

Uchwała Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/443/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 

29 sierpnia 2005 roku w sprawie „Programu Ochrony Środowiska Województwa 

Małopolskiego na lata 2007-2014”. 

 

Priorytet 1. Poprawa jakości powietrza, ochrona przed hałasem oraz minimalizacja 

oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego: 

Działanie 1.1 Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza 

pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań. 

Działanie 1.2 Właściwe planowanie przestrzenne kształtujące klimat akustyczny. 

Działanie 1.3 Stosowanie zabezpieczeń akustycznych.  

Działanie 1.4 Upowszechnienie informacji o lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych. 

 

Priorytet 2. Ochrona zasobów wodnych: 

Działanie 2.1 Ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód podziemnych, 

powierzchniowych i gleb. 

Działanie 2.2 Utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacji 

zużycia wody. 

 

Priorytet 3. Rozwĳanie systemu gospodarki odpadami opartego na:  

• zapobieganiu powstawaniu odpadów, 

• przygotowywaniu odpadów do ponownego użycia 

• recyklingu oraz innych metodach odzysku i unieszkodliwiania. 

Działanie 3.1 Zapobieganie powstawaniu odpadów i przygotowanie ich do ponownego 

użycia. 

Działanie 3.2 Intensyfikacja odzysku, w tym odzysku energetycznego oraz ograniczenie 

ilości składowanych odpadów i likwidacja zjawiska nielegalnego składowania odpadów. 

 

Priorytet 4. Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków negatywnych zjawisk 

atmosferycznych, geodynamicznych i awarii przemysłowych: 

Działanie 4.1 Właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią i suszą 

hydrologiczną z uwzględnieniem wymagań dotyczących oceny zagrożenia i ryzyka 

powodziowego. 

Działanie 4.2 Zwiększanie retencyjności zlewni oraz efektywności urządzeń zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego, w tym realizacja innych dokumentów planistycznych w zakresie 

gospodarki wodnej. 

Działanie 4.3 Współdziałanie z administracją rządową i sąsiednimi samorządami w celu 

realizacji kompleksowego systemu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. 
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Działanie 4.4 Identyfikacja osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, 

wprowadzenie systemu monitoringu, właściwe zabezpieczanie i zagospodarowywanie 

terenów osuwiskowych i terenów o predyspozycjach osuwiskowych. 

Działanie 4.5 Zmniejszenie ryzyka wystąpienia i ograniczanie skutków poważnych awarii 

przemysłowych oraz wypadków drogowych z udziałem towarów niebezpiecznych dla ludzi 

i środowiska. 

 

Priorytet 5. Regionalna polityka energetyczna: 

Działanie 5.1 Stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu zwiększenie udziału 

energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa. 

Działanie 5.2 Wsparcie działań mających na celu oszczędne i efektywne wykorzystanie 

energii. 

 

Priorytet 6. Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego: 

Działanie 6.1 Ochrona różnorodności biologicznej oraz zapewnienie ciągłości istnienia 

gatunków i stabilności ekosystemów poprzez zrównoważone użytkowanie jej elementów. 

Działanie 6.2 Przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody. 

Działanie 6.3 Propagowanie idei ochrony przyrody poprzez wzmocnienie potencjału 

turystycznego na obszarach chronionych. 

Działanie 6.4 Racjonalne gospodarowanie i ochrona złóż kopalin. 

 

Priorytet 7. Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym: 

Działanie 7.1 Rozwój oraz integracja systemów monitorowania i zarządzania 

bezpieczeństwem publicznym w regionie. 

Działanie 7.2 Realizacja programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Działanie 7.3 Zwiększenie potencjału służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

i ratownictwo w województwie. 

 

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

środowiska i bezpieczeństwa publicznego oraz usprawnienie mechanizmów administracyjno-

prawnych i ekonomicznych: 

Działanie 8.1 Edukacja oraz kształtowanie postaw pro-środowiskowych. 

Działanie 8.2 Kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji 

Kryzysowych. 

Działanie 8.3 Usprawnienie mechanizmów administracyjno-prawnych. 

Działanie 8.4 Poprawa działania mechanizmów ekonomicznych oraz zwiększenie aktywności 

rynku do działań na rzecz środowiska. 
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3.1.17. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016 – 2019 

z perspektywą na lata 2020 - 2023 

Uchwała nr XI/113/15 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie 

uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016 - 2019 

z perspektywą na lata 2020-2023. 

 

Priorytet 1. Poprawa jakości powietrza 

 1. Ograniczenie przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. 

 2. Redukcja emisji zanieczyszczeń z transportu. 

 3. Redukcja emisji zanieczyszczeń z procesów przemysłowych, energetyki 

 i elektrociepłowni. 

 4. Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii. 

 

Priorytet 2. Ochrona przed hałasem 

 1. Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców powiatu. 

 2. Ocena stanu akustycznego środowiska i obserwacja zmian klimatu akustycznego. 

 

Priorytet 3. Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego 

 1. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi. 

 

Priorytet 4. Ochrona zasobów wodnych 

 1. Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi. 

 2. Ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód podziemnych, 

 powierzchniowych i gleb. 

 3. Utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacji zużycia 

 wody. 

 

Priorytet 5. Rozwĳanie systemu gospodarki odpadami opartego na: 

• zapobieganiu powstawaniu odpadów, 

• przygotowywaniu odpadów do ponownego użycia, 

• recyklingu oraz innych metodach odzysku i unieszkodliwiania. 

 

 1. Zapobieganie powstawaniu odpadów i przygotowanie ich do ponownego użycia. 

 2. Intensyfikacja odzysku, w tym odzysku energetycznego oraz ograniczenie ilości 

 składowanych odpadowa i likwidacja zjawiska nielegalnego składowania odpadów. 

 

Priorytet 6. Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków negatywnych zjawisk 

atmosferycznych, geodynamicznych i awarii przemysłowych. 

 1. Właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią i suszą 

 hydrologiczną z uwzględnieniem wymagań dotyczących oceny zagrożenia i ryzyka 

 powodziowego. 

 2. Zwiększanie retencyjności zlewni oraz efektywności urządzeń zabezpieczenia 

 przeciwpowodziowego, w tym realizacja innych dokumentów planistycznych 

 w zakresie gospodarki wodnej. 

 3. Współdziałanie z administracją rządową i sąsiednimi samorządami w celu realizacji 

 kompleksowego systemu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. 
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 4. Identyfikacja osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, wprowadzenie 

 systemu monitoringu, właściwe zabezpieczanie i zagospodarowywanie terenów 

 osuwiskowych i terenów o predyspozycjach osuwiskowych. 

 5. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia i ograniczanie skutków poważnych awarii 

 przemysłowych oraz wypadków drogowych z udziałem towarów niebezpiecznych dla 

 ludzi i środowiska. 

 

Priorytet 7. Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego 

 

Priorytet 8. Ochrona ekosystemów leśnych 

 

Priorytet 9 . Ochrona zasobów złóż przez oszczędne i zrównoważone gospodarowanie 

 

Priorytet 10. Edukacja ekologiczna, kształtowanie i promocja postaw w zakresie ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa publicznego oraz usprawnienie mechanizmów administracyjno-

prawnych i ekonomicznych 

 1. Poprawa skuteczności i dokładności działań organów administracji ds. ochrony 

 środowiska. 

 2. Zwiększenie aktywności rynku do działań na rzecz środowiska. 

 3. Poprawa działania mechanizmów ekonomicznych w ochronie środowiska. 

 4. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu oraz poprawa dostępu do 

 informacji o środowisku. 

 5. Kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji 

 kryzysowych. 

 6. Zagospodarowanie przestrzeni powiatu zgodnie z zasadą zrównoważonego 

 rozwoju. 

 7. Rozwój badań i postępu technicznego mających na celu poprawę stanu 

 środowiska. 

 

 

3.1.18. Strategia Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 

Uchwała nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016–2025. 

 

Wizja rozwoju Gminy Tomice w perspektywie roku 2025 została zdefiniowana następująco: 

W 2025 roku Gmina Tomice będzie zapewniać mieszkańcom wysoki standard życia 

w oparciu o wysokiej jakości usługi publiczne, czyniące z gminy miejsce, w którym warto 

mieszkać, pracować, uczyć się, rozwijać biznes i wypoczywać. Stabilny i trwały wzrost 

gospodarczy, będzie realizowany przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju 

i poszanowaniu lokalnej tradycji oraz materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego. 

Samorząd, mieszkańcy i organizacje społeczne będą się aktywnie angażować w działania na 

rzecz lokalnej wspólnoty, wspierane będą grupy defaworyzowane, a lokalny samorząd 

będzie wykorzystywał szanse rozwojowe związane z suburbanizacją Wadowic i budowanym 

potencjałem jego obszaru funkcjonalnego 
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Środowisko naturalne i gospodarka wodna 

Poprawa stanu środowiska naturalnego, zachowanie jakości lokalnego dziedzictwa 

przyrodniczego oraz zrównoważona gospodarka wodna. 

Infrastruktura techniczna i ład przestrzenny 

 Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej oraz utrzymanie ładu 

 przestrzennego gminy na rzecz wzrostu atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej 

 i inwestycyjnej. 

 Integracja społeczna 

Wszechstronny rozwój systemu usług opieki społecznej (zwłaszcza dla osób 

 potrzebujących, defaworyzowanych), inicjowanie działań przyczyniających się do 

 integracji mieszkańców oraz wzmacnianiu lokalnego kapitału społecznego. 

 Gospodarka i rynek pracy 

Wzrost gospodarczy w oparciu o stymulowanie atrakcyjności inwestycyjnej, 

 wspieranie rozwoju biznesu, promocji przedsiębiorczości oraz tworzenie stref 

 inwestycyjnych. 

 Wspólnota lokalna i aktywni mieszkańcy 

Podbudzanie wszechstronnej aktywności mieszkańców, organizacji, instytucji 

 przyczyniającej się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Usługi publiczne, w tym e-usługi 

 Podnoszenie jakości i zakresu świadczonych usług publicznych oraz rozwój 

 społeczeństwa informacyjnego obejmujący dostępność usług teleinformatycznych jak 

 i kompetencji mieszkańców. 

 

 

3.1.19. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice  

Uchwała nr XXXVII/300/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie 

aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice”. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice ma przyczynić się do osiągnięcia celów 

Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: 

• redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, 

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia 

jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są Plany (naprawcze) 

ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych. 

Celem projektu finansującego wykonania PGN jest poprawa efektywności energetycznej 

Gminy oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez opracowanie i wdrożenie planu 

gospodarki niskoemisyjnej. 

 

Cele szczegółowe: 

 

Cel szczegółowy 1. Ograniczenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia energii 

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

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

 - budynki i infrastruktura publiczna. 
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Cel Szczegółowy 2. Ograniczenie emisji CO2 generowanej przez transport poprzez 

ograniczenie zużycia energii uzyskane w okresie 2016-2020. 

 Działanie 2. Ograniczenie zużycia energii - transport. 

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

budynków w energię elektryczną i cieplną, ograniczające zużycie energii, uzyskane 

w okresie 2016-2020. 

 Działanie 3. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł 

 – budownictwo mieszkaniowe. 

 

Cel szczegółowy 4. Aktywizacja sektora działalności gospodarczej i sektora przedsiębiorstw 

w realizacji działań ograniczających niską emisję. 

 Działanie 4. Ograniczenie zużycia energii - sektor działalności gospodarczej. 

 

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

mieszkańców, liderów społecznych oraz wdrożenie nowych rozwiązań wewnątrz urzędu 

w okresie 2016-2020. 

 Działanie 5. Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne. 

 

 

3.1.20. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice 

Uchwała nr XXVIII/227/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie 

zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice.  

 

3.1.21. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Tomice 

Uchwała Nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012r. w sprawie 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Tomice 

 

3.1.22. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomice do 

roku 2032 

Uchwała nr XIX/150/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie 

przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomice do 

roku 2032". 

 

3.1.23. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 

Uchwała nr XXX/237/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-20132. 

 

3.1.24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Tomice: 

Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki, Zygodowice 

Uchwała Rady Gminy Nr XIX/115/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2004. Nr 306, poz. 3271, z 2008 r. Nr 379, poz. 2403, z 2013 r. poz. 7644, 

z 2014 r. poz. 5009, z 2016 r. poz. 1664). 
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3.1.25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza – 

obszar 1 

Uchwała nr XL/336/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 28 września 2018r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza – 

obszar 1. 
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4. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Cel opracowania 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 

2023-2026” jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na terenie 

gminy. Według założeń, przedstawionych w niniejszym opracowaniu, opracowanie programu 

doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania 

środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, 

a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 

Opracowanie, jakim jest Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, 

a także wyznacza cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania 

środowiskowego, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych 

według priorytetów. Podczas tworzenia opracowania, przyjęto założenie, iż powinien on 

spełniać rolę narzędzia pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyśpieszającego 

rozwiązywanie zagadnień, będących zagadnieniami techniczno-ekonomicznymi, związanymi 

z przyszłymi projektami. 

 

Zakres opracowania 

Sporządzony Program zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska 

w gminie, źródła jego zanieczyszczeń, analizę SWOT, propozycje oraz opis celów i zadań, 

które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną 

środowiska. Program wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego 

ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój 

walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności 

ochrony środowiska. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska, 

a dowodów jego osiągania dostarcza ocena efektów działalności środowiskowej, 

dokonywana okresowo (co 2 lata). Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków 

ochrony środowiska w gminie w odniesieniu m.in. do ochrony klimatu i jakości powietrza, 

zagrożeń hałasem, promieniowania elektromagnetycznego, gospodarowania wodami, 

gospodarki wodno-ściekowej, zasobów geologicznych, gleb, gospodarki odpadami, zasobów 

przyrodniczych, zagrożeń poważnymi awariami, edukacji ekologicznej, z podaniem ich 

charakterystyki, oceną stanu aktualnego umożliwiającą tym samym identyfikację obszarów 

problemowych. Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu 

do obowiązujących w kraju przepisów prawnych i regulacji prawnych Unii Europejskiej, 

polega na sformułowaniu celów średniookresowych (do 2026 roku) oraz strategii ich 

realizacji. Na tej podstawie opracowywany jest plan operacyjny, przedstawiający listę 

przedsięwzięć jakie zostaną zrealizowane na terenie Gminy Tomice do roku 2026. 

 

Charakterystyka Gminy Tomice 

Gmina Tomice to gmina wiejska, o powierzchni 4 153 ha, położona w zachodniej części 

województwie małopolskiego, w powiecie wadowickim. Na terenie gminy Tomice znajduje się 

6 sołectw, tj.: Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki, Zygodowice. Gmina Tomice 

sąsiaduję z następującymi gminami: 

• Spytkowice – od północy, 

• Brzeźnica – od wschodu, 

• Wadowice – od południa, 

• Wieprz – od zachodu, 

• Zator (pow. oświęcimski) – od północnego – zachodu. 
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Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 2017 roku liczba ludności w gminie 

Tomice wynosiła 8 085 osób, z czego 3 968 stanowili mężczyźni, a 4 117 kobiety. 

 

Ocena stanu środowiska 

W niniejszym opracowaniu opisano stan środowiska na terenie Gminy Tomice. Wyznaczono 

w tym zakresie następujące kategorie: 

• Jakość powietrza (uwzględniająca stan aktualny, identyfikujący zagrożenia i źródła 

zanieczyszczeń środowiska); 

• Hałas (uwzględniająca stan aktualny, identyfikujący zagrożenia i źródła 

zanieczyszczeń środowiska); 

• Promieniowanie elektromagnetyczne (uwzględniająca stan aktualny, identyfikujący 

zagrożenia i źródła zanieczyszczeń środowiska); 

• Wody powierzchniowe i podziemne (uwzględniająca stan aktualny, identyfikujący 

zagrożenia i źródła zanieczyszczeń środowiska); 

• Zasoby geologiczne (uwzględniająca stan aktualny, identyfikujący zagrożenia i źródła 

zanieczyszczeń środowiska); 

• Gleby (uwzględniająca stan aktualny, identyfikujący zagrożenia i źródła 

zanieczyszczeń środowiska); 

• Gospodarka odpadami (uwzględniająca stan aktualny, identyfikujący zagrożenia  

i źródła zanieczyszczeń środowiska); 

• Zagrożenia poważnymi awariami (uwzględniająca stan aktualny, identyfikujący 

zagrożenia i źródła zanieczyszczeń środowiska). 

 

Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest narzędziem służącym do analizy strategicznej. Opiera się ona na 

określeniu silnych oraz słabych stron, a także wynikających z nich szans oraz zagrożeń  

(w przypadku niniejszego opracowania – środowiska). Od tych elementów pochodzi jej 

nazwa: S – strenghts (silne strony); W – weaknesses (słabe strony); O – opportunities 

(szanse), T – threats (zagrożenia). 

W przypadku badań środowiska przyrodniczego analiza polega na określeniu słabych  

i silnych stron poszczególnych elementów środowiska także szans oraz zagrożeń 

tworzonych przez czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne. 

 

Cele i strategia ich realizacji 

W niniejszym Programie obrano kierunki interwencji wynikające z dokumentów wyższego 

szczebla oraz lokalnych potrzeb i są to: 

• Ochrona klimatu i jakości powietrza; 

• Zagrożenia hałasem; 

• Promieniowanie elektromagnetyczne; 

• Gospodarowanie wodami; 

• Gospodarka wodno-ściekowa; 

• Zasoby geologiczne; 

• Gleby; 

• Gospodarka odpadami; 

• Zasoby przyrodnicze; 

• Zagrożenia poważnymi awariami; 

• Edukacja ekologiczna.  
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Na ich podstawie wyznaczono cele krótko- i średniookresowe, a także strategię ich realizacji 

na poziomie gminnym. Narzędziem pomocniczym w realizacji założonych celów są zadania 

przedstawione w rozdziale 6. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich 

finansowanie. Wyznaczone zadania są spójne z planowanymi inwestycjami gminnymi oraz 

obowiązującym prawem lokalnym. 

 

Wdrażanie i monitoring programu 

Właściwe wykorzystanie możliwych rozwiązań o charakterze organizacyjnym ma istotne 

znaczenie w procesie wdrażania programu i jego realizacji. Wprowadzenie zasad 

monitoringu umożliwi sprawną realizację działań, jak również pozwoli na bieżącą aktualizację 

celów programu. Z tego powodu w rozdziale 7. System realizacji programu ochrony 

środowiska, sformułowano zasady zarządzania środowiskiem, które stanowią podstawę 

sprawnej realizacji i kontroli działań programowych. 

 

Analiza uwarunkowań finansowych gminy 

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów 

finansowych znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu 

terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego 

wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych. W tym celu w rozdziale 6. Cele programu ochrony 

środowiska, zadania i ich finansowanie przedstawiono potencjalne źródła finansowania 

wyznaczonych zadań. 

 

  

Id: 0E105749-291C-434E-8DFB-D07614C5F559. Podpisany Strona 34



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 

34 

5. Ocena stanu środowiska Gminy Tomice 

5.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza 

5.1.1. Źródła zanieczyszczeń powietrza 

Niska emisja 

Niską emisję definiuje się jako emisję pyłów oraz gazów do atmosfery z emitorów 

znajdujących się na wysokości do 40 m. Pyły i gazy są produktami spalania paliw stałych, 

ciekłych oraz gazowych. Samą emisję można podzielić na: 

• Emisję komunikacyjną – emisja związana ze spalaniem paliw płynnych przez 

pojazdy, 

• Emisję przemysłową – związaną z procesami odbywającymi się w ramach 

działalności zakładów przemysłowych, 

• Emisję z kotłowni lokalnych i palenisk indywidualnych – związaną ze spalaniem paliw 

na potrzeby ogrzewania.  

 

Tabela 3. Rodzaje oraz źródła zanieczyszczeń powietrza. 

Zanieczyszczenia Źródło emisji 

Pył ogółem spalanie paliw, unoszenie pyłu w powietrzu; 

SO2 (dwutlenek siarki) spalanie paliw zawierających siarkę; 

NO (tlenek azotu) spalanie paliw; 

NO2 (dwutlenek azotu) spalanie paliw, procesy technologiczne; 

NOx(suma tlenków azotu) spalanie paliw w wysokich temperaturach; 

CO (tlenek węgla) produkt niepełnego spalania; 

O3 (ozon) 
powstaje naturalnie oraz z innych zanieczyszczeń będących 
utleniaczami; 

Dioksyny Spalanie odpadów, spalanie materii organicznej 

WWA Spalanie odpadów, niecałkowite spalanie paliw 

źródło: opracowanie własne 

 

Zanieczyszczenia powietrza związane z niską emisją mogą być powodem wielu 

negatywnych skutków dla środowiska oraz żywych organizmów.  

 

Tabela 4. Skutki zanieczyszczeń powietrza dla środowiska i organizmów żywych. 

Zanieczyszczenia Skutki dla środowiska i żywych organizmów 

Pył zawieszony 

Pył zawieszony jest nośnikiem metali ciężkich, której mają negatywny wpływ 
na żywe organizmy. Sam pył może także osadzać się w pęcherzykach 
płucnych oraz powodować podrażnienie oczu oraz błon śluzowych nosa 
i gardła 

Dwutlenek siarki 
Dwutlenek siarki, powstający podczas spalania paliw, ma negatywny wpływ na 
błony śluzowe układu oddechowego oraz powoduje zmniejszenie dróg 
oddechowych 

Tlenki azotu 
Tlenki azotu powodują zwiększenie się podatności na infekcje układu 
oddechowego, zwiększa prawdopodobieństwo ataków astmatycznych oraz 
uszkadza komórki układu immunologicznego w płucach. 

Dioksyny 
Dioksyny kumulują się w organizmie wpływając negatywnie na odpowiedź 
immunologiczną organizmu. W dużych stężeniach mogą wywoływać choroby 
dermatologiczne takie jak trądzik chlorowy. 
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Zanieczyszczenia Skutki dla środowiska i żywych organizmów 

Tlenek węgla 

Tlenek węgla ma negatywny wpływ na układ naczyniowo-sercowy człowieka. 
Przenikając do układu krwionośnego łączy się z hemoglobiną tworząc 
karboksyhemoglobinę, które nie jest zdolna do przenoszenia tlenu. Kontakt z 
dużym stężeniem tlenku węgla może spowodować śmierć, natomiast dłuższa 
ekspozycja ma wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa zawału serca oraz 
hamuje odpowiedź immunologiczną organizmu. 

Ozon 

Ozon w górnych warstwach atmosfery jest gazem niezbędnym do przetrwania 
życia, natomiast w warstwach dolnych cechuje się negatywnym wpływem na 
żywe organizmy. Atakuje on komórki błony śluzowej wyścielające  drogi 
oddechowe, płuca oraz oskrzela a także zmniejsza odporność na infekcje. 

WWA 

Najpowszechniej występującymi wielopierścieniowymi węglowodorami 
aromatycznymi są benzo(a)piren oraz naftalen. Długotrwałe narażenie na 
WWA może powodować występowanie nowotworów, chorób oczu, nerek oraz 
wątroby a także zmniejszają odpowiedz immunologiczna organizmu. 

źródło: opracowanie własne 

 

Zgodnie z corocznym raportem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), dotyczącym jakości 

powietrza w Europie, Polska od wielu lat znajduje się w czołówce krajów o najbardziej 

zanieczyszczonym powietrzu. Dotyczy to zwłaszcza zanieczyszczenia pyłem PM 10 oraz 

benzo(a)pirenem. W celu poprawy sytuacji utworzony został Narodowy Program Rozwoju 

Gospodarki Niskoemisyjnej. Wyznaczono w nim priorytety mające doprowadzić do rozwoju 

gospodarki niskoemisyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju: 

• Modernizacja infrastruktury krajowego systemu elektroenergetycznego, 

• Rozwój wykorzystania OZE, 

• Upowszechnienie alternatywnych, innych niż odnawialne, metod pozyskiwania 

energii, 

• Promocja optymalnego wykorzystywania surowców, 

• Rozwój niskoemisyjnej gospodarki odpadami, 

• Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju niskoemisyjnej gospodarki  

w sektorze przemysłu, 

• Rozpowszechnienie istniejących technologii niskoemisyjnych w procesach 

produkcyjnych, 

• Poprawa standardu energetycznego istniejących budynków, 

• Rozwój zrównoważonej produkcji w rolnictwie, 

• Zwiększenie efektywności wybranych elementów łańcucha logistycznego, 

• Transformacja niskoemisyjna w sektorze handlu, 

• Modernizacja pojazdów oraz infrastruktury w celu upowszechnienia niskoemisyjnych 

form transportu, 

• Poprawa efektywności zarządzania transportem oraz wspieranie rozwoju transportu 

publicznego, 

• Rozwój i zastosowanie niskoemisyjnych paliw w transporcie oraz magazynowania 

energii w środkach transportu, 

• Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji w edukacji, 

• Wspieranie dostępności oraz wiarygodności informacji na temat wpływu konsumpcji 

poszczególnych produktów i usług na emisyjność gospodarki, 

• Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji w gospodarstwach domowych, 

• Promocja transformacji niskoemisyjnej w sektorze publicznym. 
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Cel główny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice na lata 2016 – 2020 

przewiduje: 

• ograniczenie zużycia energii o 4990,57 GJ/rok, o 1,76%, 

• ograniczenie emisji: CO2 o 536,13 Mg/rok, o 2,05%, 

• ograniczenie emisji PM10 o 1,88 Mg/rok, o 4,62 %, 

• ograniczenie emisji PM2,5 o 1,67 Mg/rok, o 4,45 %, 

• ograniczenie emisji benzo(a)pirenu o 0,002 Mg/rok , o 4,78% 

• wzrost wykorzystania energii z OŹE 480,01 GJ/rok, o 0,17 %, 

do roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2014. 

 

 

Emisja z gospodarstw domowych 

Głównymi źródłem tego rodzaju zanieczyszczeń powietrza jest spalanie paliw stałych 

tj. węgla złej jakości, mułów i innych dostępnych „odpadów” pogórniczych oraz spalanie 

odpadów w piecach indywidualnych gospodarstw domowych. 

 

Dominującą grupą paliw stosowanych w sektorze zużywającym najwięcej energii – 

gospodarstwach domowych na potrzeby cieplne są węgiel (71% energii końcowej) i biomasa 

drzewna (ok. 15,5%). 

 

Tabela 5. Zużycie energii na potrzeby grzewcze w Gminie Tomice w 2014 r. w budynkach 
mieszkalnych [GJ/rok] 

Sektor Węgiel Biomasa drzewna Łącznie 

Budynki mieszkalne 109 123 23 783 132 906 

źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tomice 

 

Tabela 6. Łączna emisja zanieczyszczeń w Gminie Tomice w 2014 r. z budynków mieszkalnych 
[Mg/rok] 

Substancja Budynki mieszkalne 

PM10 35,98 

PM2,5 33,12 

CO2 16 504,53 

BaP 0,03 

SO2 98,48 

NOx 20,05 

CO 223,92 

źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tomice 

 

 

Emisja komunikacyjna 

 

Drogi 

Negatywne oddziaływanie na środowisko niesie ze sobą emisja komunikacyjna, która 

szczególnie odczuwalna jest w pobliżu dróg charakteryzujących się znacznym natężeniem 

ruchu kołowego. Na terenie gminy Tomice głównym źródłem emisji komunikacyjnej jest 

DK 28 o łącznej długości na terenie gminy 6,3 km. Ponadto przez teren gminy przebiega 
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11 dróg powiatowych o łącznej długości na terenie gminy około 33 km, oraz szereg dróg 

zaliczonych jako gminne wraz z siecią uzupełniających dróg lokalnych. Lokalny układ dróg 

gminnych i ulic wiejskich, na terenie gminy Tomice, zapewnia dogodne połączenia 

z podstawowym układem komunikacyjnym. Długość dróg gminnych na obszarze wszystkich 

sołectw wynosi około 85 km. 

 

Przez teren gminy przebiegają następujące drogi powiatowe: 

• 1764 K - Tomice-Przybradz; 

• 1765 K - Radocza-Frydrychowice; 

• 1766 K - Tomice-Piekło; 

• 1767 K - Wadowice(ul. Batorego-ul. Łazówka)-Tomice-Wieprz; 

• 1768 K - Brzeźnica-Tomice; 

• 1769 K - Spytkowice-Bachowice-Woźniki-Witanowice; 

• 1770 K - Witanowice-Zygodowice-Woźniki; 

• 1771 K - Zygodowice (droga przez wieś); 

• 1772 K - Tłuczań-Zygodowice-Ryczów-Łączany; 

• 1778 K - Witanowice-Lgota-Wyźrał; 

• 1779 K - Babica-Witanowice. 

 

Układ dróg przebiegających przez teren gminy Tomice został przedstawiony na rysunku. 

 
Rysunek 5.Układ dróg na terenie gminy Tomice. 

źródło: www.google.pl/maps/ 

 
Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi w związku z ruchem samochodowym są: 

• tlenek i dwutlenek węgla, 
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• węglowodory, 

• tlenki azotu, 

• pyły zawierające metale ciężkie, 

• pyły ze ścierania się nawierzchni dróg i opon samochodowych. 

 
Dla stanu powietrza atmosferycznego istotne znaczenie ma emisja NOx oraz metali ciężkich. 

Duże znaczenie ma również tzw. emisja wtórna z powierzchni dróg, która zależy w dużej 

mierze od warunków meteorologicznych. Komunikacja jest również źródłem emisji benzenu, 

benzo(a)pirenu oraz innych związków organicznych. Na wielkość tych zanieczyszczeń 

wpływa stan techniczny samochodów, stopień zużycia substancji katalitycznych oraz jakość 

stosowanych paliw. Gwałtowny rozwój transportu, przejawiający się wzrostem ilości 

samochodów na drogach oraz aktualny stan infrastruktury dróg spowodował, iż transport 

może być uciążliwy dla środowiska naturalnego. 

 

W przypadku substancji toksycznych emitowanych przez silniki pojazdów do atmosfery, 

źródła te trudno zinwentaryzować pod kątem emisji zanieczyszczeń, gdyż zwykle nie ma dla 

nich materiałów sprawozdawczych. Na podstawie znanych wartości średniego składu paliwa, 

szacowany przeciętny skład spalin silnikowych przedstawiono w tabeli. 

 

Tabela 7. Przeciętny skład spalin silnikowych (w % objętościowo). 

Składnik Silniki benzynowe Silniki wysokoprężne Uwagi 

Azot 24 – 77 76 – 78 nietoksyczny 

Tlen 0,3 – 8 2 – 18 nietoksyczny 

Para wodna 3,0 – 5,5 0,5 – 4 nietoksyczny 

Dwutlenek węgla 5,0 – 12 1 – 10 nietoksyczny 

Tlenek węgla 0,5 – 10 0,01 – 0,5 toksyczny 

Tlenki azotu 0,0 – 0,8 0,0002 – 0,5 toksyczny 

Węglowodory 0,2 – 3 0,009 – 0,5 toksyczny 

Sadza 0,0 – 0,04 0,01 – 1,1 toksyczny 

Aldehydy 0,0 – 0,2 0,001 – 0,009 toksyczny 

źródło: J. Jakubowski „Motoryzacja a środowisko” 

Roczne zużycie energii w paliwach transportowych na terenie Gminy Tomice wyniosło 

w 2014 r. 82 558 GJ. Sektor transportu stanowi drugi co do wielkości nośnik energii. Emisję 

zanieczyszczeń przedstawiono w tabeli. 

Tabela 8. Łączna emisja zanieczyszczeń w Gminie Tomice w 2014 r. z transportu publicznego 
i prywatnego [Mg/rok] 

Substancja Transport publiczny i prywatny 

PM10 0,47 

PM2,5 0,47 

CO2 6 040,40 

BaP 0,00 

SO2 0,04 

NOx 34,54 

CO 138,78 

źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tomice 
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Kolej 

Przez teren gminy przebiega jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa Wadowice - 

Spytkowice. W chwili obecnej na linii tej nie odbywa się żaden regularny kolejowy ruch 

towarowy lub osobowy. 

 

Transport zbiorowy 

Przewozy zbiorowe osób na terenie Gminy Tomice świadczą wyłącznie przewoźnicy 

prywatni. Wszystkie sołectwa mają dostęp do komunikacji publicznej, ale komunikacja 

zbiorowa działa w ograniczonym zakresie w dni świąteczne i wolne od pracy. 

 

 

Emisja niezorganizowana 

Emisja niezorganizowana to przeciwieństwo do źródeł emisji zorganizowanej, których 

głównym kryterium klasyfikacji jest praktyczna możliwość kontroli emisji poprzez pomiary 

natężenia przepływu odgazów i stężeń substancji w nich zawartych. Źródła, które według 

tego kryterium nie należą do źródeł emisji zorganizowanej, można podzielić na dwa rodzaje: 

• emisje z nieszczelności: emisje do środowiska powstające w wyniku stopniowej 

utraty szczelności elementów wyposażenia przeznaczonego do przesyłania cieczy 

lub gazów. Zazwyczaj emisja spowodowana jest nadciśnieniem w przewodach 

instalacji. Przykładem emisji lotnych mogą być wycieki z kołnierzy połączeniowych, 

pomp lub innych elementów wyposażenia oraz „wycieki” z urządzeń do 

magazynowania produktów gazowych lub ciekłych. Do emisji dochodzi w wyniku 

dyfuzji, z tego też względu emisję tę klasyfikuje się jako podgrupę rodzaju „emisje 

z dyfuzji”, 

• emisje powodowane dyfuzją: emisje powstające w normalnych warunkach 

eksploatacji w wyniku bezpośredniego kontaktu substancji lotnych lub pylących ze 

środowiskiem, w wyniku którego dochodzi do dyfundowania (samorzutnego 

przenikania) wykorzystywanych substancji do powietrza. Głównymi mechanizmami 

dyfuzji prowadzącej do emisji gazów jest parowanie i sublimacja, ale również 

w zakresie tej definicji zwiera się samorzutne uwalnianie pyłów powstających 

podczas niektórych operacji. Do kategorii tej zalicza się również wtórną emisję pyłów 

(porywanie pyłów), wywołaną erozją wietrzną. 

 

Do emisji powodowanych dyfuzją należą następujące rodzaje źródeł: 

• suszenie (suszenie masy, suszenie powierzchni po lakierowaniu lub drukowaniu), 

• magazynowanie cieczy w zbiornikach bezciśnieniowych (lub z poduszką gazową) 

umożliwiające uwalnianie gazów znad magazynowanej cieczy do atmosfery w trakcie 

jej przechowywania lub podczas napełniania zbiornika, gdy opary są wypierane ze 

zbiornika w trakcie jego napełniania, 

• magazynowanie „świeżych” produktów stałych, zawierających w swojej masie 

pozostałości procesowe, np. mocznika lub produktów niestabilnych chemicznie, 

umożliwiające częściowy rozkład, np. w wyniku hydrolizy, 

• magazynowanie materiałów sypkich na otwartym terenie, 

• transportu materiałów z wykorzystaniem przenośników, przesypów, ładowarek, 

• emisje pośrednie, np. w wyniku nieszczelności układów chłodniczych w obszarze 

procesowym i przedostawania się zanieczyszczeń do układu chłodniczego, 
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a następnie ich dyfuzję w trakcie odparowywania w wieżach chłodniczych lub 

chłodniach wentylatorowych, 

• konserwacja maszyn z wykorzystaniem LZO (VOC). 

 

Źródła emisji powodowanej dyfuzją mogą mieć następujący charakter: 

• źródła punktowe (odpowietrzenia, układy oddechowe zbiorników, przesypy), 

• źródła liniowe (transportery taśmowe), 

• źródła powierzchniowe (otwarte zbiorniki, laguny i odstojniki, komory napowietrzania 

ścieków, hałdy magazynowe i place składowe), 

• źródła przestrzenne (instalacje zlokalizowane poza budynkami). 

 

 

Emisja przemysłowa 

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na terenie gminy Tomice 

posiadają następujące podmioty: 

1. „eSKA” J. Szydłowski, J. Kłaput Spółka Jawna; Lgota, ul. Podgórska 11, 34-103 

Witanowice – produkcja obuwia. 

2. Zakład Stolarski Budowlano – Meblowy „Zbydrew” Zbigniew Łacek; siedziba: 

os. Kopernika 14/35, 34-100 Wadowice, zakład: Tomice, ul. Podstawie 2, dz. o nr ew. 

941/4 – powlekanie wyrobów z drewna. 

 

Innymi podmiotami mogącymi wpływać na emisję gazów i pyłów do atmosfery, ze względu 

na prowadzoną działalność są: 

1. KOLMAR Z.H.P.U. Kolasa Ariel ul. Floriańska 74, 34 -100 Tomice – fabryka mebli. 
2. Mebles Design Anna Sowa ul. Podlesie 115, 34-100 Tomice – fabryka mebli 

kuchennych i frontów meblowych. 

3. Tyrybon Meble Paweł Tyrybon ul. Miła 3, 34-100 Tomice – stolarstwo meblowe/ 
4. SPRING-WAD Roman Książek  ul. Jana Pawła II 72, 34- 100 Radocza – producent 

sprężyn i elementów sprężystych. 

5. SMOLBET ul. Krakowska 70, 34-103 Witanowice – producent betonu towarowego. 

6. Produkcja Obuwia Janta Jan Tatka ul. Św. Anny 2, 34-103 Lgota – producent obuwia. 
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5.1.2. Systemy energetyczne Gminy Tomice4 

1) System elektroenergetyczny 

Gmina Tomice jest w pełni zelektryfikowana. Podmiotem zaopatrującym budynki gminy 

w energię elektryczną jest TAURON Dystrybucja SA Oddział w Bielsku Białej. Źródłem 

zasilania sieci średniego napięcia (SN) zlokalizowanej na terenie gminy są stacje 

transformatorowe 110/15 kV „GPZ Zaskawie” i 110/15 kV „GPZ Wadowice” zasilane 

pośrednio liniami 110 kV z sieci przesyłowej 220 kV. Odbiorcy energii elektrycznej zasilani są 

poprzez napowietrzno-kablowe i kablowe sieci średniego napięcia, stacje transformatorowe 

SN/nN i linie niskiego napięcia. 

 

2) System gazowniczy 

Gmina Tomice posiada sieć gazowniczą rozprowadzaną gazociągiem średniego ciśnienia 

Ø200 i Ø160 relacji Wadowice - Tomice, Tomice - Chocznia. Przez miejscowość Tomice 

i Witanowice przebiega trasa gazociągu wysokoprężnego Ø200 mm, P n 5,5 MPa, relacji 

Chocznia (Łazówka) - Babica, mającego znaczenie ponadlokalne. Przez gminę Tomice 

przebiega również trasa gazociągu wysokoprężnego DN 200, CN 6,5 MPa, relacji Brzeźnica 

- Sucha Beskidzka. Operatorem oraz właścicielem sieci gazowej niskiego, średniego 

i wysokiego ciśnienia na terenie gminy Tomice jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

w Zabrzu. 

 

Tabela 9. Charakterystyka sieci gazowej na terenie gminy Tomice. 

Wskaźnik Jednostka 2015 2016 2017 

Długość czynnej sieci ogółem m 108 663 110 410 111 192 

Długość czynnej sieci przesyłowej m 7 498 7 498 7 268 

Długość czynnej sieci rozdzielczej m 101 165 102 912 103 924 

Czynne przyłącza do budynków ogółem 
(mieszkalnych i niemieszkalnych) 

szt. 1 447 1 450 1 551 

Czynne przyłącza do budynków 
mieszkalnych 

szt. 1 415 1 417 1 516 

Odbiorcy gazu gosp. 1 191 1 200 1 229 

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania 
gazem 

gosp. 713 711 728 

Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 4 521 4 554 4 663 

Zużycie gazu tys. m3 652,4 661,4 b.d. 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań tys. m3 499,5 538,9 b.d. 

źródło: GUS, stan na 31.12.2017r. 

 

3) System ciepłowniczy 

Gmina Tomice nie posiada scentralizowanego systemu ciepłowniczego. Budynki mieszkalne 

zasilane są głównie z przydomowych kotłowni indywidualnych. Podstawowym nośnikiem 

energii wykorzystywanym w gminie do celów grzewczych są paliwa stałe, głównie węglowe 

i drewno, gaz oraz w niewielkim stopniu energia elektryczna i olej opałowy. Instalacja solarna 

na budynkach jednorodzinnych staje się coraz popularniejszą formą pozyskiwania ciepła ze 

źródeł odnawialnych. 

                                                
4 Strategia Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 
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5.1.3. Jakość powietrza 

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz.U. z 2018, poz 799 t.j. z późn zm.), Państwowy Monitoring Środowiska stanowi 

systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania 

i rozpowszechniania informacji o środowisku. Podstawowym celem monitoringu jakości 

powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń substancji w powietrzu oraz wyników 

ocen jakości powietrza. W celu oceny jakości powietrza na terenie województwa 

małopolskiego wyznaczono 2 strefy: 

• aglomeracja krakowska (kod strefy: PL1201); 

• miasto Tarnów (kod strefy: PL1202), 

• strefa małopolska (kod strefy: PL1203). 

 

 

 
Rysunek 6. Mapa województwa małopolskiego z podziałem na strefy. 

źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2017 roku 
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Ocenę wykonano pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia dla 

następujących substancji: 

• dwutlenek siarki,  

• dwutlenek azotu,  

• tlenki azotu, 

• tlenek węgla,  

• ozon, 

• benzen, 

• pył zawieszony PM10 i PM2,5,  

• arsen,  

• kadm,  

• nikiel,  

• ołów, 

• benzo(a)piren. 

 

Ocena wykonana pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin obejmuje: 

• dwutlenek siarki,  

• tlenki azotu, 

• ozon, 

 

Wymagania dotyczące metod oceny, możliwych do wykorzystania w rocznej ocenie jakości 

powietrza, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 września 

2012r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 

1032), w Dyrektywie 2004/107/WE oraz w Dyrektywie 2008/50/WE. W opracowaniu 

kontynuowano zasadę, że wyniki klasyfikacji powinny zostać uzyskane za pomocą wszelkich 

dostępnych w danej strefie, przewidzianych przepisami metod. 

 

Poniżej zamieszczono listę metod wykorzystanych w trakcie oceny za 2017r.: 

• dobowe pomiary manualne prowadzone w stałych punktach (dla zanieczyszczeń: 

PM10, PM2,5, C6H6), 

• pomiary manualne prowadzone codziennie w stałych punktach (dla zanieczyszczeń: 

Pb, As, Cd, Ni, B(a)P) i oznaczane w próbach łączonych, 

• pomiary wysokiej jakości (automatyczne ciągłe) (dla zanieczyszczeń SO2, NO2, NOx, 

CO, C6H6, O3, PM10, PM2,5), 

• obliczenia modelem matematycznym Calpuff z założeniem, że każde województwo 

objęto siatką prostokątną uwzględniającą pas 50 km od granicy województwa 

i modelem CAMx w siatce 5 x 5 km dla następujących substancji (SO2, NO2, PM10, 

PM2,5, B(a)P) wykonane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 

• obliczenia modelem matematycznym CAMx w siatce 5 x 5 km (dla O3) wykonane na 

zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

 

Klasyfikację stref wykonano oddzielnie dla dwóch grup kryteriów: 

• określonych w celu ochrony zdrowia - dla obszaru zwykłego (Z), 

• określonych w celu ochrony roślin (dla obszaru województwa z wyłączeniem 

aglomeracji oraz miast powyżej 100 tys. mieszkańców). 
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Tabela 10. Klasyfikacja stref zanieczyszczeń powietrza 

Poziom stężeń Zanieczyszczenie 
Klasa 
strefy 

Wymagane działania 

określony jest poziom dopuszczalny i poziom krytyczny 

nie przekracza poziomu 
dopuszczalnego lub 
poziomu krytycznego 

dwutlenek siarki 

dwutlenek azotu 

tlenki azotu 

tlenek węgla 

benzen 

pył PM10 

pył PM2,5 

ołów (PM10) 

A 

utrzymanie stężeń 
zanieczyszczenia poniżej poziomu 

dopuszczalnego oraz próba 
utrzymania najlepszej jakości 

powietrza zgodnej ze 
zrównoważonym rozwojem 

powyżej poziomu 
dopuszczalnego lub 
poziomu krytycznego 

C 

- określenie obszarów przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych, 

- opracowanie POP w celu 
osiągnięcia odpowiednich 
poziomów dopuszczalnych 

substancji w powietrzu (jeśli POP 
nie był uprzednio opracowany), 

- kontrolowanie stężeń 
zanieczyszczenia na obszarach 

przekroczeń i prowadzenie działań 
mających na celu obniżenie 

stężeń przynajmniej do poziomów 
dopuszczalnych 

określony jest poziom docelowy 

nie przekracza poziomu 
docelowego 

Ozon 

AOT40 

arsen (PM10) 

nikiel (PM10) 

kadm (PM10) 

benzo(a)piren (PM10) 

A działania niewymagane 

powyżej poziomu 
docelowego 

C 

- dążenie do osiągnięcia poziomu 
docelowego substancji w 

określonym czasie za pomocą 
ekonomicznie uzasadnionych 

działań technicznych i 
technologicznych 

- opracowanie lub aktualizacja 
POP, w celu osiągnięcia 
odpowiednich poziomów 
docelowych w powietrzu 

określony jest poziom celu długoterminowego 

poniżej poziomu celu 
długoterminowego Ozon 

AOT40 

D1 działania niewymagane 

powyżej poziomu celu 
długoterminowego 

D2 
- dążenie do osiągnięcia poziomu 
celu długoterminowego do 2020 r. 

określony jest poziom dopuszczalny dla fazy II 

poniżej poziomu celu 
długoterminowego 

pył PM2,5 

A1 działania niewymagane 

powyżej poziomu celu 
długoterminowego 

C1 
- dążenie do osiągnięcia poziomu 

dopuszczalnego dla fazy II do 
2020 r. 

* z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMŚ w sprawie niektórych poziomów 

substancji w powietrzu. 

źródło: WIOŚ w Krakowie 
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Na terenie gminy Tomice nie są prowadzone pomiary jakości powietrza W celu określenia 

stanu jakości powietrza na terenie gminy Tomice kierowano się wynikami dla całej strefy 

małopolskiej. Wynik oceny strefy małopolskiej za rok 2017, w której położona jest gmina 

Tomice, wskazuje, że dotrzymane są poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe 

substancji w powietrzu (klasa A) ustanowione ze względu na ochronę zdrowia dla 

następujących zanieczyszczeń: 

• dwutlenku azotu, 

• dwutlenku siarki, 

• tlenku węgla, 

• ozonu, 

• ołowiu, kadmu, niklu, benzenu, arsenu w pyle zawieszonym PM10. 

Przekroczone natomiast zostały dopuszczalne poziomy dla: 

• pyłu PM10, 

• pyłu PM2,5, 

• benzo(a)pirenu. 

 

Zestawienie wszystkich wynikowych klas strefy małopolskiej z uwzględnieniem kryterium 

ochrony zdrowia, zostało przedstawione w tabeli. 

 

Tabela 11. Wynikowe klasy strefy małopolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane  
w ocenie rocznej za 2017r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu 
ochrony zdrowia. 

Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej 

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5 

strefa 
małopolska 

A A A A A/C C A A A A C C 

źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2017 roku 

 

Stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy małopolskiej, ze względu na ochronę roślin, nie 

zostały przekroczone w przypadku tlenków siarki i azotu, a także ozonu. Zestawienie 

wszystkich wynikowych klas strefy małopolskiej z uwzględnieniem kryterium ochrony roślin, 

zostało przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Tabela 12. Wynikowe klasy strefy małopolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane  
w ocenie rocznej za 2017r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu 
ochrony roślin. 

Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej 

SO2 NO2 O3 

strefa małopolska A A A/D2 

źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2017 roku 

 

Jak wynika z oceny jakości powietrza w województwie małopolskim w roku 2017, na terenie 

strefy małopolskiej, stwierdzono występowanie w ciągu roku, ponadnormatywnej ilości 

przekroczeń dopuszczalnego średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, 

a także przekroczenie wartości docelowej stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu w pyle 

PM10. Wyniki oceny stężeń zanieczyszczeń w powietrzu występujących w 2017r. na 

obszarze strefy małopolskiej, uwzględniające kryterium ochrony roślin, nie wykazały 

przekroczeń stanu dopuszczalnego.  
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Rysunek 7. Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 w 2017r. 

źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2017 roku 
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Rysunek 8. Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu – stężenia roczne w 2017r. 

źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2017 roku 
 

Id: 0E105749-291C-434E-8DFB-D07614C5F559. Podpisany Strona 48



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 

48 

Monitoring Jakości Powietrza 

W Tomicach przy ulicy Podlesie, dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 

Tomickiej zamontowano czujnik jakości powietrza sieci Airly. Również w Radoczy przy 

Zespole Szkół CKU (ul. Dworka 8), dzięki współpracy Starostwa Powiatowego 

w Wadowicach z firmą Smart-Lab, która realizuje ogromny ogólnopolski projekt unijny, 

mający na celu wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania 

11 zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych (jednym z takich 

problemów jest smog), został zamontowany czujnik jakości powietrza. Dzięki nim 

mieszkańcy mogą online sprawdzić jakość powietrza. Wykonywane są stałe pomiary jakości 

powietrza w zakresie stężeń pyłów PM10 i PM2,5 oraz temperatury powietrza, wilgotności 

powietrza, ciśnienia atmosferycznego, kierunku i prędkości wiatru. Można również 

zainstalować aplikację na smartfon czy telefon w systemie iOS oraz Android aby śledzić 

jakość powietrza mierzonych w innych sensorach w powiecie wadowickim. Platforma jakości 

powietrza – airly.eu/map – jest miejscem, gdzie każdy mieszkaniec może sprawdzić aktualną 

jakość powietrza w konkretnej lokalizacji. Dzięki zaawansowanym algorytmom można 

sprawdzić na platformie szczegółową prognozę jakości powietrza na najbliższe 24 godziny. 

W powiecie wadowickim czujnik jakości powietrza sieci Airly jest zamontowany 

m.in. w Andrychowie, Zagórniku, Sułkowicach, Rzykach, Lanckoronie, Stryszowie, Kalwarii 

Zebrzydowskiej, Zakrzowie, Leśnicy, Łękawicy czy Brzeźnicy. 

 

 

5.1.4. Odnawialne źródła energii (OZE) 

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię a przy jednoczesnym wyczerpywaniu się 

zasobów konwencjonalnych wzrasta zainteresowanie alternatywnymi sposobami 

pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Energia odnawialna jest to energia 

pochodząca z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych, uzyskiwana 

z odnawialnych niekopalnych źródeł energii (energia: wody, wiatru, promieniowania 

słonecznego, geotermalna, fal, prądów i pływów morskich, oraz energia wytwarzana 

z biomasy stałej, biogazu i biopaliw ciekłych). Odnawialne źródło energii to natomiast źródło 

wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, 

aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz 

energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także 

biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu 

składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych. 

 

Biogaz 

Biogaz to paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców 

rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, 

produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego 

lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących 

z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. Biogaz powstaje w wyniku fermentacji 

metanowej ścieków.  

 

Przyjmuje się, iż ze 100 m3 osadu o zawartości suchej masy na poziomie 5% można uzyskać 

od 10 do 30 m3 gazu, który może być wykorzystany do produkcji energii cieplnej, 

elektrycznej, do napędzania pojazdów bądź przesyłany wprost do sieci gazowej. 
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Energia wiatru 

Energię wiatru stanowi energia kinetyczna wiatru wykorzystywana do produkcji energii 

elektrycznej w turbinach wiatrowych. Potencjał elektrowni wiatrowych jest określany przez 

możliwości generowania przez nie energii elektrycznej. Tereny o korzystnym potencjale 

wyznacza się na podstawie badań kierunku, siły oraz częstotliwości występowania wiatrów. 

Na tej podstawie sporządzono strefy energetyczne wiatru oraz podzielono powierzchnię 

kraju zgodnie z potencjałem energetycznym. Według IMGW obszar Polski można podzielić 

na 5 stref energetycznych warunków wiatrowych: 

• Strefa I – wybitnie korzystna,  

• Strefa II – bardzo korzystna, 

• Strefa III – korzystna, 

• Strefa IV – mało korzystna,  

• Strefa V – niekorzystna. 

Zgodnie z podziałem wprowadzonym przez Ośrodek Meteorologii IMGW, teren gminy 

Tomice leży w strefie IV, która charakteryzuje się mało korzystnymi warunkami do rozwoju 

energetyki wiatrowej. Związane jest to z faktem, iż Polska leży w strefie wiatrów zmiennych 

z przewagą wiatrów zachodnich (południowo‐ i północnozachodnich). 

 

 
Rysunek 9.Strefy energetyczne warunków wiatrowych. 

źródło: imgw.pl 
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Energia geotermalna 

Energia geotermalna jest to energia cieplna pozyskiwana z głębi ziemi i stosowana głównie 

w celach grzewczych. Z racji na szerokie rozpowszechnienie o pełną odnawialność energia 

tego typu stanowi olbrzymi potencjał. Ciepłe wody o wyższej temperaturze zdatne są do 

produkcji energii elektrycznej, pozostałe z powodzeniem stosowane się w ciepłownictwie, 

rolnictwie czy do celów rekreacyjnych. Oszacowanie potencjału energii geotermalnej wiąże 

się z koniecznością kosztownych odwiertów próbnych. Warunkiem opłacalności jest 

odpowiednia temperatura podziemnych wód (minimum 65ºC na głębokości 2 km), ich 

wydajność oraz niskie zasolenie. Opłacalność wzrasta w sytuacjach, gdy ciepłe wody są 

umieszczone płycej (mniejsze koszty wiercenia i instalacji) oraz gdy ich temperatura jest 

wyższa. W związku z powyższym, wykorzystanie energii geotermalnej wydaje się być 

nieefektywne ekonomicznie, dlatego też w chwili obecnej na terenie gminy Tomice nie 

funkcjonują żadne instalacje wykorzystujące energię geotermalną; nie planuje się także 

budowy instalacji tego typu. Warto jednak zaznaczyć, iż możliwe jest wykorzystanie energii 

wód podskórnych i ciepła ziemi przy zastosowaniu indywidualnych pomp ciepła. 

Rozwiązania tego typu mogą znaleźć zastosowanie w domach jednorodzinnych oraz 

budynkach użyteczności publicznej w terenach o rozproszonej zabudowie. 

 

 
Rysunek 10.Mapa temperatury na głębokości 2000 metrów pod powierzchnią terenu. 

źródło: Szewczyk 2010, Państwowy Instytut Geologiczny 
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Energia słońca 

Energia promieniowania słonecznego wykorzystywana jest w dwojaki sposób: do produkcji 

energii elektrycznej bądź ciepła. Ciepło może być pozyskiwane w sposób bierny poprzez 

nagrzewanie pomieszczeń bezpośrednim promieniowaniem bądź poprzez systemy 

cieczowych lub powietrznych kolektorów słonecznych służących ogrzewaniu mieszkań, 

podgrzewaniu wody użytkowej itp. Konwersja promieniowania na prąd elektryczny odbywa 

się natomiast poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych bądź elektrowni termicznych. 

W strefie klimatycznej, w której leży Polska produkcja energii elektrycznej na szerszą skalę 

przy pomocy ogniw fotowoltaicznych jest nieopłacalna. Natomiast zastosowanie kolektorów 

słonecznych może okazać się zasadne już nawet w przypadku użytkowania przez 

pojedyncze gospodarstwa domowe, w zależności od stopnia zapotrzebowania na ciepłą 

wodę. Poniższe rysunki przedstawiają dwa najważniejsze czynniki wpływające na 

opłacalność inwestycji związanych z wykorzystaniem energii słonecznej. 

 

 
Rysunek 11.Średni czas nasłonecznienia w ciągu roku na terenie Polski. 

źródło: imgw.pl 
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Rysunek 12. Mapa nasłonecznienia Polski. 

źródło: cire.pl 

 

Gmina Tomice zlokalizowana jest w strefie gdzie średnioroczna suma promieniowania 

słonecznego wynosi 1000 kWh/m2, natomiast nasłonecznienie szacowane jest na 

1500 h/rok. Opisane powyżej warunki panujące na terenie gminy Tomice są mało korzystne, 

ale dają możliwość wykorzystywania energii promieniowania słonecznego do podgrzewania 

wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, a także obiektach oświatowych (szkoły, 

przedszkola). Z uwagi na koszt instalacji tego rodzaju, warto rozważyć możliwość ich 

współfinansowania w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

 

Energia cieków wód powierzchniowych 

Potencjalna i kinetyczna energia cieków wód powierzchniowych wykorzystywana jest do 

wytwarzania energii w elektrowniach wodnych. Do energii odnawialnej zalicza się tylko 

i wyłącznie produkcję energii elektrycznej w elektrowniach na dopływie naturalnym 

(przepływowych). Planując tego typu inwestycję należy wziąć pod uwagę uwarunkowania 

przyrodnicze (ocena zasobów przez IMGW, warunków geomorfologicznych i geologicznych), 

techniczne (tryb pracy elektrowni, specyfikacja techniczna turbin, wydajność), środowiskowe 

(przede wszystkim formy ochrony przyrody oraz obszary cenne przyrodniczo), prawne 

(pozwolenie wodnoprawne zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego), 

ekonomiczne oraz społeczne (np. turystyka). 
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Biomasa 

Biomasę stanowią organiczne, niekopalne substancje o pochodzeniu biologicznym, które 

mogą być wykorzystywane w charakterze paliwa do produkcji ciepła lub wytwarzania energii 

elektrycznej. Do najważniejszych rodzajów tego typu paliw należą: drewno, słoma i odpady 

pochodzące z produkcji rolniczej, odpady organiczne, oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce, 

osady ściekowe, rośliny szybko rosnące (takie jak: wierzba wiciowa, miskant olbrzymi, 

słonecznik bulwiasty, ślazowiec pensylwański, rdest sachaliński). 

 

Biomasa jest obecnie źródłem energii o największym potencjale. Udział paliw takich jak 

słoma, drewno czy wierzba energetyczna w bilansie energetycznym kraju systematycznie 

wzrasta. Z uwagi na rolniczy charakter gminy Tomice na jej terenie występują duże zasoby 

biomasy. Mogą to być odpadki drewniane, trociny, słoma, siano, darń lub zepsute ziarno. 

Warto zaznaczyć, iż mogą być one wykorzystane do produkcji ciepła w sposób ekologicznie 

bezpieczny, a także efektywny energetycznie. Jedną z największych zalet biomasy jest 

zerowa emisja dwutlenku węgla, gdyż ilość tej substancji jest całkowicie akumulowana 

w procesie fotosyntezy. 

 

 

5.1.5. Analiza SWOT 

J A K O Ś Ć  P O W I E T R Z A  

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Opracowany i systematycznie realizowany 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Projekt 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Tomice. 

2. Gmina Tomice realizuje projekt 
zintegrowany LIFE pod nazwą „Wdrażanie 
Programu ochrony powietrza dla 
województwa małopolskiego – Małopolska 
w zdrowej atmosferze” – Ekodoradca w 
Gminie Tomice. 

1. Występowanie w ciągu roku, 
ponadnormatywnej ilości przekroczeń 
dopuszczalnego średniodobowego stężenia 
pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, a także 
przekroczenie wartości docelowej stężenia 
średniorocznego benzo(a)pirenu w pyle 
PM10 na terenie strefy małopolskiej. 

2. Ogrzewania budynków starymi kotłami nie 
spełniającymi norm emisji zanieczyszczeń. 

3. Spalanie odpadów w domowych kotłach. 

4. Spalanie węgla o słabej jakości. 

5. Brak wystarczających środków finansowych 
na inwestycje związane z ochroną powietrza 

SZANSE ZAGROŻENIA 

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

2. Modernizacja kotłowni opartych na 
spalaniu węgla. 

3. Termomodernizacja budynków na terenie 
gminy. 

4. Tworzenie ścieżek rowerowych. 
5. Edukacja ekologiczna mieszkańców ze 

szczególnym naciskiem na zagadnienia 
dotyczące nielegalnego spalania odpadów 
komunalnych. 

1. Zanieczyszczenie powietrza wynikające 
z tzw. niskiej emisji, w tym spalania odpadów 
komunalnych w piecach domowych. 

2. Wzrost natężenie ruchu pojazdów 
samochodowych szlakami komunikacyjnymi 
przebiegającymi przez teren gminy. 

3. Zanieczyszczenia powietrza pochodzące 
spoza obszaru gminy. 
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5.2. Zagrożenia hałasem 

5.2.1. Stan wyjściowy 

Hałas definiuje się jako wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe 

drgania mechaniczne ośrodka sprężystego oddziałujące na organizm ludzki. Zgodnie 

z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018, poz. 799 t.j. 

z późn zm.), podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przed hałasem są następujące: 

• emisja - wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio energie do powietrza, wody lub 

ziemi, związane z działalnością człowieka (takie jak hałas czy wibracje), 

• hałas - dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz, 

• poziom hałasu - równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB). 

 

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska, zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018, poz 799 t.j. z późn zm.). W rozumieniu ustawy 

ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 

środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co 

najmniej na tym poziomie, oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do 

dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. 

 

W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy 

Zakład Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju 

hałasów. Zgodnie z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od 

wartości poziomu równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio: 

• mała uciążliwość     LAeq< 52 dB 

• średnia uciążliwość    52 dB<LAeq< 62 dB 

• duża uciążliwość    63 dB<LAeq< 70 dB 

• bardzo duża uciążliwość    LAeq> 70 dB 

 

 

5.2.2. Źródła hałasu 

Hałas drogowy 

Kryteria dopuszczalności hałasu drogowego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska  

z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

(Dz. U. 2014, poz. 112). Dla rodzajów terenu, wyróżnionych ze względu na sposób 

zagospodarowania i pełnione funkcje (tj. tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny szpitali, 

szkoły, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe i uzdrowiska), ustalono dopuszczalny 

równoważny poziom hałasu LAeqD w porze dziennej i LAeqN w porze nocnej. Podstawą 

określenia dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu dla danego terenu jest 

zaklasyfikowanie go do określonej kategorii, o wyborze której decyduje sposób jego 

zagospodarowania. Dla hałasu drogowego, dopuszczalne wartości poziomów hałasu 

wynoszą w porze dziennej – w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze 

nocnej 45–56 dB. Dopuszczalne poziomy hałasu, w zależności od przeznaczenia terenu, 

zestawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 13. Dopuszczalne poziomy hałasu w zależności od przeznaczenia terenu. 

* Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem 

drogowym i kolei linowych. 

** W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich 

dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 

*** Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej  

z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują 

dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli 

charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych  

i usługowych 

 

Poziomy dopuszczalne zostały określone dla dwóch grup wskaźników mających 

zastosowanie : 

• w prowadzeniu długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed 

hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych oraz programów 

ochrony środowiska przed hałasem: 

o LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach 

[dB], wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia 

od godz. 6.00 – 18.00, pory wieczoru od godz. 18.00 – 22.00 oraz pory nocy 

od godz. 22.00 – 6.00; 

o LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB], 

wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku od godz. 22.00-6.00, 

 

Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe* 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeqD / LDWN LAeqN / LN LAeqD / LDWN LAeqN / LN 

a) Obszary A ochrony 
uzdrowiskowej 

b) Tereny szpitali poza 
miastem 

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

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej  
b) Tereny zabudowy związanej  
ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży** 

c) Tereny domów opieki  
d) Tereny szpitali  

w miastach 

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

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej  

i zamieszkania zbiorowego  
b) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej  
z usługami rzemieślniczymi  

c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe poza miastem  

d) Tereny zabudowy 
zagrodowej 

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

Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców *** 
68/70 60/65 55/55 45/45 
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• do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej 

doby: 

o LAeqD jest to równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia, rozumianej jako 

przedział czasu od godz. 6.00 – 22.00, 

o LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy, rozumianej jako 

przedział czasu od godz. 22.00 – 6.00. 

 

Przez gminę Tomice przebiega droga tranzytowa (DK 28), która charakteryzuje się niemal 

stałym natężeniem ruchu w ciągu doby i dużym udziałem pojazdów ciężkich w strumieniu 

ruchu. Ciągły wzrost ilości pojazdów, zarówno osobowych, jak i ciężarowych, powoduje 

adekwatny wzrost hałasu w środowisku. Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych 

nieustannie wzrasta. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje zadania związane 

z pomiarem i oceną hałasu emitowanego przez źródła komunikacyjne i przemysłowe zgodnie 

z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 

2016-2020” w ramach podsystemu monitoringu hałasu.  

 

Pomiary hałasu prowadzone są w oparciu o rozporządzenie MŚ z dnia 16 czerwca 2011 

roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku 

substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, 

lotniskiem, portem (Dz. U. z 2011 Nr 140, poz.824 z późn. zm.). Obliczenia wskaźnika 

LDWN wykonywane są według rozporządzenia MŚ z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 

sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. z 2010 Nr 215 poz. 1414 

z późn. zm.). Przekroczenia wartości dopuszczalnych wykonywane są według 

Rozporządzenia MŚ z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 z późn. zm.). 

 

W 2017 roku na terenie gminy Tomice nie zostały przeprowadzone badania poziomu hałasu 

drogowego. Najbliższy punkt zlokalizowany był przy drodze krajowej nr 28 na odcinku Sucha 

Beskidzka - Wadowice, w miejscowości Wadowice, odcinek 16 km 0+800. Po stronie punktu 

pomiarowego istnieje zabudowa usługowa o charakterze publicznym. Odległość pierwszej 

zabudowy od drogi ok. 13 m po stronie pomiarów. Długość odcinka przy którym prowadzone 

były pomiary - ok. 100m. Długookresowy średni poziom dźwięku wyniósł: 

• LDWN – 73,4 dB (przekroczenie wartości dopuszczalnych o 9,4dB), 

• LN – 65,7 dB (przekroczenie wartości dopuszczalnych o 6,7dB). 
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

W 2018 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała Mapy akustyczne 

dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa 

małopolskiego. Badano stan warunków akustycznych m.in. przy drodze krajowej nr 28 na 

terenie gminy Tomice. Badany odcinek DK 28, znajdujący się na terenie gminy Tomice, 

objęty opracowaniem map akustycznych dla województwa małopolskiego przedstawiono na 

rysunku. 

 

Tabela 14. Położenie odcinka DK 28 objętego opracowaniem map akustycznych dla 

województwa małopolskiego. 

Nr 
drogi 

ID 
odcinka 

Nazwa odcinka 
Km 

początku 
Km końca 

Długość odcinka 
[km] 

28 20203 Zator - Wadowice 7+176 13+382 6,206 

źródło: Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie 
województwa małopolskiego 

 

 
Rysunek 13. Lokalizacja analizowanych odcinków dróg krajowych na terenie powiatu 

wadowickiego. 
źródło: Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie 

województwa małopolskiego 
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Rysunek 14. Mapa akustyczne - imisja dla LDWN na terenie gminy Tomice. 

źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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Rysunek 15. Mapa akustyczna - imisja dla LN na terenie gminy Tomice. 

źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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Rysunek 16. Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas LDWN. 

źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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Rysunek 17. Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas LN. 

źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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Na podstawie map akustycznych stwierdzono, iż na terenie gminy Tomice należy dążyć do 

poprawy stanu akustycznego środowiska. Polepszenie klimatu akustycznego może zostać 

osiągnięte w wyniku działań Zarządzającego źródłem hałasu oraz działań podejmowanych 

w ramach Programów Ochrony Środowiska przed Hałasem. Najczęściej stosowanymi 

działaniami, równocześnie najbardziej skutecznymi, przyczyniającymi się do poprawy stanu 

akustycznego środowiska są: 

• naprawa / wymiana nawierzchni, 

• budowa ekranów akustycznych, 

• budowa tras alternatywnych, zwłaszcza dla ruchu tranzytowego, 

• wprowadzenie obszarów ograniczonego użytkowania. 

 

Hałas kolejowy 

Hałas związany z komunikacją i transportem kolejowym dotyczy terenów w pobliżu trakcji 

kolejowej i jest związany z częstotliwością ruchu pociągów i ich rodzajem. Przez teren gminy 

przebiega jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa Wadowice - Spytkowice. W chwili 

obecnej na linii tej nie odbywa się żaden regularny kolejowy ruch towarowy lub osobowy, 

stąd hałas kolejowy na terenie Gminy Tomice nie występuje. 

 

Hałas przemysłowy 

Hałas przemysłowy powodowany jest eksploatacją instalacji lub urządzeń zawiązanych 

z prowadzoną działalnością przemysłową. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu hałasu przez zakłady przemysłowe, wydawane są dla zakładu decyzje 

o dopuszczalnym poziomie hałasu (odrębnie dla pory dziennej i nocnej). Uciążliwość hałasu 

emitowanego z obiektów przemysłowych zależy między innymi od ich ilości, czasu pracy czy 

odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej. Oddziaływanie akustyczne 

obiektów przemysłowych, głównie obejmuje teren lokalizacji zakładów. Dla obiektów 

przemysłowych zlokalizowanych na terenie gminy Tomice, nie ustanowiono obszarów 

ograniczonego użytkowania ze względu na oddziaływanie akustyczne. 

 

5.2.3. Analiza SWOT 

K L I M A T  A K U S T Y C Z N Y  

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Ryzyko nadmiernego hałasu dotyczy 
niewielkiego obszaru gminy. 

2. Wykonana mapa akustyczna dla obszarów 
położonych wzdłuż odcinka DK nr 28. 

1. Nadmierny poziom hałasu występuje na 
terenach położonych wzdłuż drogi krajowej 
nr 28. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Monitorowanie poziomów hałasu wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych z największym 
natężeniem ruchu. 

2. Budowa ekranów akustycznych na 
obszarach narażonych na nadmierny 
poziom hałasu. 

3. Dbanie o poprawny stan techniczny 
nawierzchni ciągów komunikacyjnych. 

4. Uwzględnianie w Planach 
Zagospodarowania Przestrzennego 
odległości od potencjalnych źródeł hałasu. 

1. Niedostateczny poziom funduszy na 
inwestycje zmierzające do poprawy stanu 
środowiska akustycznego. 

2. Wzrost ilości pojazdów. 
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5.3. Promieniowanie elektromagnetyczne 

5.3.1. Stan wyjściowy 

Zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych regulowane są przepisami dotyczącymi: 

• ochrony środowiska, 

• bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• prawa budowlanego, 

• zagospodarowania przestrzennego, 

• przepisami sanitarnymi. 

 

Jako promieniowanie niejonizujące określa się promieniowanie, którego energia oddziałująca 

na każde ciało materialne nie wywołuje w nim procesu jonizacji. Promieniowanie to związane 

jest ze zmianami pola elektromagnetycznego. Poniżej zestawiono potencjalne źródła 

omawianego promieniowani 

• urządzenia wytwarzające stałe pole elektryczne i magnetyczne, 

• urządzenia wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, 

(stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia), 

• urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1 kHz do 300 

GHz, (urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne), 

• inne źródła promieniowania z zakresu częstotliwości: 0 - 0,5 Hz, 0,5 - 50 Hz oraz  

50-1000 Hz. 

 

Zagadnienia dotyczące promieniowania niejonizującego są określone przez Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. 2003r., Nr 192, poz. 1883). Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową, rozporządzenie ustala odrębną wartość składowej elektrycznej pola 

w wysokości 7 V/m.  

 

Dla pozostałych terenów, na których przebywanie ludzi jest dozwolone bez ograniczeń, 

rozporządzenie ustala wysokość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 

o częstotliwości 50 Hz w wysokości 10 kV/m, natomiast składowej magnetycznej 

w wysokości 60 A/m. Ponadto, rozporządzenie określa: 

• dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego; 

• metody kontroli dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych; 

• metody wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych, jeżeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne 

z różnych zakresów częstotliwości. 
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5.3.2. Źródła promieniowania elektromagnetycznego 

Na terenie gminy Tomice źródła promieniowania niejonizującego stanowią: 

• linie i stacje elektroenergetyczne wysokich, średnich i niskich napięć,  

• urządzenia radiokomunikacyjne, 

• radionawigacyjne i radiolokacyjne. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie  

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018, poz 799 t.j. z późn zm.). 

Zakres i sposób prowadzenia badań pomiarowych PEM określa rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 

okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2007, Nr 221, 

poz. 1645). Monitoring prowadzony jest od 2008 r. na terenie każdego z województw w 135 

punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk) w ciągu 3 lat pomiarowych, tj. w 45 ppk w każdym 

roku. Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia punkty rozlokowane są na trzech 

reprezentatywnych, dostępnych dla ludności terenach na obszarze województwa: 

- w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 

50 tys. (15 punktów); 

- w pozostałych miastach (15 punktów); 

- na terenach wiejskich (15 punktów). 

 

Na terenie gminy Tomice nie były prowadzone pomiary poziomu pól elektromagnetycznych. 

Na terenie województwa małopolskiego poziom PEM utrzymuje się na niskim poziomie  

i w żadnym punkcie pomiarowym nie została przekroczona dopuszczalna wartość, określona 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003. Nr 192, poz. 1883). Dopuszczalny 

poziom PEM dla miejsc dostępnych dla ludności, w zakresie częstotliwości PEM objętych 

monitoringiem wynosi 7 V/m. Pomimo potencjalnie korzystnej sytuacji, zarówno na terenie 

całego województwa jak i gminy Tomice, niezbędny jest ciągły nadzór nad istniejącymi oraz 

potencjalnymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego. 

 

5.3.3. Analiza SWOT 

P R O M I E N I O W A N I E  E L E K T R O M A G N E T Y C Z N E  

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Niski poziom zagęszczenia potencjalnych 
źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego. 

1. Lokalizacja potencjalnych źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego 
w bezpośredniej bliskości zabudowy 
mieszkaniowej. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Stała kontrola istniejących oraz 
planowanych inwestycji mogących 
emitować promieniowanie 
elektromagnetyczne. 

1. Wzmacnianie istniejących pól 
elektromagnetycznych przez nowe emitory. 
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5.4. Gospodarowanie wodami 

5.4.1. Stan wyjściowy – wody powierzchniowe 

Główną rzeką przepływającą przez teren gminy Tomice jest Skawa. Rzeka przepływa 

z południowego-wschodu na północny-zachód. Prawie cały obszar gminy leży w zasięgu 

zlewni Skawy, zasilanej większymi potokami: Witanowickim, Tomickim, Młynówką, 

Radoczanką, Zygodówką. Tylko wieś Lgota odwadniana jest w przeważającej części przez 

potok Brodawka, który podobnie jak Skawa jest dopływem Wisły. 

 

Ważnym elementem zasobów wodnych gminy jest duży kompleks stawów hodowlanych, 

które zasilane są wodami potoków Tomickiego i Radoczanki. Na kompleks „Stawów 

Tomickich” o łącznej powierzchni około 100 ha składają się cztery zespoły stawów 

oddzielonych od siebie ciągami komunikacyjnymi. W obrębie każdego zespołu stawy 

oddzielone są groblami. Są to stosunkowo niewielkie stawy o głębokości od 2 do 3 m, a cykl 

hodowli ryb powoduje, że woda ze stawów jest jesienią spuszczana. Poszczególne stawy 

noszą nazwy: Nowy, Łowisko, Piotrowiec-Wierzchowina, Bagieniec, Gałkowiec I, Gałkowiec 

II, Młyński, Łęgowy, Deskowiec-Wierzchowina, Deskowiec-Łowisko, Sitkowiec, Mikołajowiec, 

Sierotowiec, Krupówka i Panin. Stanowią one ostoję dla licznych, często unikatowych 

gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków wodno-błotnych oraz roślin szuwarowych i wodnych. 

 

 

Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) 

Obszar gminy Tomice leży w zlewniach 8 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), 

które zestawiono w tabeli. 

 

Tabela 15. Jednolite Części Wód Powierzchniowych w zasięgu których leży gmina Tomice. 

Lp. 
Kod Jednolitej Części Wód 

Powierzchniowych 
Nazwa Jednolitej Części Wód Powierzchniowych 

1. RW2000122134789 Kleczanka 

2. RW200015213499 Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia 

3. RW20001621353899 Brodawka 

4. RW2000192135599 Wisła od Skawy do Skawinki 

5. RW2000262135189 Bachówka (Potok Spytkowicki) 

6. RW200062134769 Choczenka 

7. RW200062134796 Radoczanka 

8. RW20006213489 
Wieprzówka od Targaniczanki  bez Targaniczanki 

do ujścia 

źródło: PGW WP 
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Poniżej przedstawiono w formie graficznej układ sieci hydrologicznej na terenie gminy 

Tomice. 

 

 
Rysunek 18. Układ sieci hydrologicznej na terenie gminy Tomice. 

źródło http://mapy.isok.gov.pl/imap/, opracowanie własne 

 

 

Obszary zagrożone powodzią 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566) powódź to: 

„czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, 

w szczególności wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach 

wodnych, kanałach oraz od strony morza z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu 

wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych”. 

Ze względu na źródło wezbrań poziomu wody, powódź dzieli się na: 

• powódź roztopowa – wzrost poziomu wód w wyniku topnienia pokrywy śnieżnej, 

• powódź zatorowa – wzrost poziomu wód w wyniku spiętrzenia wód spowodowanych 

zatorem lodu lub śniegu, 

• powódź opadowa – wzrost poziomu wód w wyniku intensywnych opadów 

atmosferycznych. 
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Mapy zagrożenia powodziowego oraz ryzyka powodziowego 

Zgodnie z wymogami Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Prezes 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dawniej Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej) przygotowuje mapy zagrożenia powodziowego (MZP) oraz mapy 

ryzyka powodziowego (MRP). Na mapach przedstawiono obszary o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi: 

• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

raz na 500 lat (Q 0,2%); 

• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 

raz na 100 lat (Q1%), 

• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 

raz na 10 lat (Q 10%), 

 

W przypadku MZP wskazuje się także obszary obejmujące tereny narażone na zalanie 

w przypadku: 

• zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, 

• zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwsztormowego (budowli ochronnych pasa 

technicznego - według ustawy Prawo wodne, obowiązującej przed 12 lipca 2014 r.). 

 

MRP określają natomiast wartości potencjalnych strat powodziowych, gdzie uwzględniane są 

obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia. Obiekty te pozwalają na ocenę ryzyka powodziowego dla 

zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej. 

 

Odnośnie gminy Tomice, MZP oraz MRP wskazują, iż prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi dotyczy obszarów położonych nad rzeką Skawą w centralnej części gminy. Tereny 

te są wyznaczone na skutek analizy maksymalnych możliwych zasięgów występowania 

podtopień (położenia zwierciadła wody podziemnej blisko powierzchni terenu, co skutkuje 

podmokłościami). Pojemność tych cieków wodnych jest zbyt mała do przepuszczenia całej 

objętości wód przy wysokich stanach. Ponadto, dno doliny jest płaskie, co sprawia że tereny 

zagrożone powodzią są rozległe. Poniżej przedstawiono fragmenty MZP oraz MRP dla 

gminy Tomice. 
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Rysunek 19. Obszary zagrożone powodzią na terenie gminy Tomice. 

źródło: http://mapy.isok.gov.pl/imap/, opracowanie własne 
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Rysunek 20. Obszary zagrożone podtopieniem na terenie gminy Tomice. 

źródło: http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/, opracowanie własne 

 

Obszary zagrożone suszą 

Susza jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym i oznacza dostępność wody poniżej 

średniej w określonych warunkach naturalnych. Suszą nazywa się nie tylko zjawiska 

ekstremalne, ale wszystkie, które występują w warunkach mniejszej dostępności wody dla 

danego regionu. Wyróżnia się następujące typy suszy: susza atmosferyczna, susza rolnicza, 

susza hydrologiczna, susza hydrogeologiczna. 

 

Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy5 

Projekt „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” 

realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 

i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz 

monitoring środowiska osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to kolejny krok, po 

planach opracowywanych dla poszczególnych regionów wodnych, w kierunku przygotowania 

Polski do zmian klimatu i zagrożenia zjawiskiem suszy. 

 

Planowany okres realizacji: 2016-2020v 

Beneficjent: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16 

                                                
5 http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/opracowanie-planow-przeciwdzialania-
skutkom-suszy-na-obszarach-dorzeczy 
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Celem projektu jest: sporządzenie planów przeciwdziałania skutkom suszy dla wszystkich 

obszarów dorzeczy wydzielonych w Polsce (Wisły, Odry wraz z Uecker, Dniestru, Dunaju, 

Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej). 

 

Realizacja działań zawartych w Planach przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy oraz 

minimalizowania skutków suszy. Niniejszy projekt wraz z przygotowywanymi przez Prezesa 

PGWWP planami gospodarowania wodami oraz planami zarządzania ryzykiem 

powodziowym stanowić będzie program przyczyniający się do zintegrowanej ochrony wód 

i gospodarki wodami, mając na celu zapewnienie dobrej jakość oraz wystarczającej ilość 

wód służących wszystkim działom gospodarki narodowej oraz środowisku naturalnemu. Rolą 

Planów jest zaproponowanie działań łagodzących i zapobiegawczych w celu ograniczenia 

negatywnego wpływu suszy na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Opracowanie 

zostanie udostępnione do publicznej wiadomości, co przyczyni się do wzrostu świadomości 

o skali zagrożenia i posłuży zapewnieniu dostępu do aktualnych informacji w tym zakresie 

oraz zaplanowaniu działań prewencyjnych na obszarze dorzeczy. 

 

Efektem rzeczowym projektu będzie zaktualizowana metodyka wykonywania planów 

przeciwdziałania skutkom suszy oraz plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach 

dorzeczy, które powstaną na podstawie zaktualizowanej metodyki. Plany zawierać będą 

m.in.: 

• analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, 

• propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych, 

• propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz 

zmian naturalnej i sztucznej retencji, 

• katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. 

 

Bezpośrednim efektem realizacji projektu, stanowiącym efekt ekologiczny, będzie 

opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. 

 

Źródłem finansowania projektu jest: II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (środki Funduszu 

Spójności). 

 

 Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 16 000 000,00 zł 

 Planowana kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: 13 600 000,00 zł 

 Planowana kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 2 400 000,00 zł 
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5.4.2. Jakość wód - wody powierzchniowe 

Informacje na temat stanu wód JCWP zlokalizowanych na terenie gminy Tomice, uzyskane 

od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zebrano w poniższej tabeli. 

 

Tabela 16. Stan JCWP zlokalizowanych na terenie gminy Tomice. 

Kod JCWP Status 
Stan 

chemiczny 
Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
wód 

Zagrożenie 
nieosiągnięciem 

celów 
środowiskowych 

RW2000122134789 NAT dobry 
co najmniej 

dobry 
dobry niezagrożona 

RW200015213499 NAT dobry 
dobry i powyżej 

dobrego 
dobry zagrożona 

RW20001621353899 NAT dobry poniżej dobrego zły zagrożona 

RW2000192135599 SZCW 
poniżej 
dobrego 

zły zły zagrożona 

RW2000262135189 NAT dobry słaby zły zagrożona 

RW200062134769 SZCW dobry słaby zły zagrożona 

RW200062134796 NAT dobry 
co najmniej 

dobry 
dobry niezagrożona 

RW20006213489 SZCW dobry umiarkowany zły zagrożona 

źródło: PGW WP 

Gdzie:  

SZCW – silnie zmieniona część wód, 

NAT – naturalna. 

 

Monitoring wód powierzchniowych  

W ramach realizacji programu monitoringu wód powierzchniowych województwa 

małopolskiego, którego szczegółowy zakres został podany w Programie państwowego 

monitoringu środowiska województwa małopolskiego na lata 2016-2020. W 2017 roku, 

zostały zrealizowane badania wód rzek oraz zbiornika zaporowego w zakresie elementów 

biologicznych, fizykochemicznych oraz chemicznych w następujących sieciach: 

• monitoringu diagnostycznego (MD) – 43 jcwp, 

• monitoringu operacyjnego (MO) – 92 jcwp, 

• monitoringu obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych (MOEU) – 51 jcwp, 

• monitoringu jcwp przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności 

w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczające średnio więcej niż 100 m3 na dobę 

(MOPI) – 41 jcwp, 

• monitoringu obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, 

ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa 

stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (MDNA, MONA) – 12 jcwp, 

• monitoringu badawczego (MB) – 81 jcwp. 
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Punkty pomiarowo-kontrolne w ramach poszczególnych sieci zostały zlokalizowane na 

podstawie dostępnych dokumentów referencyjnych przekazanych przez Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej oraz wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

 

Uzyskane, na podstawie prowadzonego w 2017 roku monitoringu, wyniki badań pozwolił na 

sporządzenie klasyfikacji elementów jakości wód, stanu/potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego oraz na oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 

Ocenę przeprowadzono na podstawie rozporządzenia MŚ z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016r., poz. 1187) oraz rozporządzenia 

MŚ z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych  

(Dz. U. z 2011r. Nr 258, poz. 1549). Dodatkowo uwzględniono zasady określone 

szczegółowo w opracowanych przez GIOŚ wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów 

ochrony środowiska do przeprowadzenia oceny stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych (GIOŚ, marzec 2018). Przeprowadzono kolejno klasyfikację 

poszczególnych elementów jakości wód powierzchniowych (elementów biologicznych, 

fizykochemicznych, hydromorfologicznych, chemicznych), klasyfikację stanu/potencjału 

ekologicznego, klasyfikację stanu chemicznego oraz ocenę stanu badanych jednolitych 

części wód powierzchniowych. 

 

Na terenie gminy Tomice nie ma punktów pomiarowo – kontrolnych wchodzących w skład 

systemu monitoringu. Gmina Tomice leży w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych 

Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia. WIOŚ w Krakowie ocenia tą jcwp w punkcie 

reprezentatywnym Skawa – Zator (gm. Zator) – najbliżej położony punkt pomiarowy. 

 

Tabela 17. Wyniki pomiarów JCWP Skawa od Klęczanki bez Klęczanki do ujścia. 

Nazwa punktu pomiarowo – kontrolnego Skawa - Zator 

Kod JCWP PLRW200015213499 

Klasa elementów biologicznych 3 

Klasa elementów hydromorfologicznych 1 

Klasa elementów fizykochemicznych (grupa 3.1 - 3.5) 2 

Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne 

zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (3.6) 
2 

Stan / potencjał ekologiczny 3 – umiarkowany stan ekologiczny 

Klasyfikacja stanu chemicznego stan chemiczny poniżej dobrego 

Ocena stanu jcwp zły stan wód 

źródło: WIOŚ w Krakowie, 2017r. 
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5.4.3. Stan wyjściowy - wody podziemne 

Według regionalnego podziału zwykłych wód podziemnych(Paczyński 1993, 1995) wody 

podziemne na tym obszarze zaliczane są do Regionu XIII przedkarpackiego w którym 

wydzielony został Subregion XIII2 – Rybnicko-Oświęcimski, obejmujący dolinę Wisły wraz 

z ujściowym odcinkiem Skawy (północna część gminy) oraz Region XIV karpacki obejmujący 

pozostałą część gminy. Na obszarze gminy wody podziemne występują w dwóch piętrach 

wodonośnych związanych z: 

• utworami fliszowymi trzeciorzędu i kredy (łupki i piaskowce). Występują tu wody 

szczelinowe i w małym stopniu szczelinowo-porowe. Wodonośność tych utworów jest 

ograniczona i zależy od wzajemnych proporcji łupków i piaskowców. Według Mapy 

Hydrogeologicznej Polski arkusz Bielsko-Biała (J. Chowaniec i in., 1981) potencjalna 

wydajność typowego utworu studziennego wynosi w tym utworach nie więcej niż  

2-5 m3/h. Wydajność poziomu zależy nie tylko od porowatości i przepuszczalności, 

ale również od głębokości spękań tektonicznych. Do utworów o największej 

wydajności należy zaliczyć piaskowce, a najmniejszej warstwy łupkowe. Temperatura 

wody waha się od 6 do 12°C i maleje wraz ze wzrostem wysokości nad poziom 

morza. 

• utworami czwartorzędowymi – żwiry, piaski, piaski gliniaste i mułki występujące 

głównie w dolinie Skawy. Są to wody porowe. Potencjalna wydajność typowego 

utworu studziennego wynosi tu 10-30 m3/h. Poziom zwierciadła wód podziemnych 

w utworach aluwialnych Skawy nawiązuje do poziomu wody w rzece i w związku 

z tym podlega znacznym wahaniom. Poziom ten zasilany jest głównie opadami 

atmosferycznymi drogą bezpośredniej infiltracji, a w mniejszym stopniu również 

wodami spływającymi ze zboczy. W części Pogórskiej zawodnione utwory akumulacji 

rzecznej zalegają bezpośrednio na podłożu fliszowym, dzięki temu utrzymuje się 

kontakt tego poziomu z wodonośnym poziomem fliszowym.  

 

Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) 

Gmina Tomice położona jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych  

nr 159 (PLGW2000159) Informacje szczegółowe dotyczące JCWPd znajdują się w poniższej 

tabelach. 

 

Tabela 18. Charakterystyka JCWPd nr 159. 

Powierzchnia [km2] 1 290,1 

Województwo małopolskie, śląskie 

Powiaty 

oświęcimski, chrzanowski, krakowski, 

wadowicki, myślenicki, suski, nowotarski 

bielski, żywiecki 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Górnej Wisły 

Główna zlewnia w obrębie JCWPd (rząd zlewni) Wisła (I), Skawa (II) 

Liczba pięter wodonośnych 2 

Zasoby wód dostępne do zagospodarowania 

[m3/d] 
69 392 

% wykorzystania zasobów 7,1 

źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna 
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Rysunek 21. Lokalizacja JCWPd nr 159. 

źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna 

 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych występujący na terenie gminy Tomice (wg Informatora 

PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, wydanego przez Państwowy Instytut 

Geologiczny oraz Państwowy Instytut Badawczy w 2017 roku, przy współpracy 

z Ministerstwem Środowiska oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej) to GZWP 

Nr 444 Dolina rzeki Skawa. Informacje szczegółowe dotyczące GZWP znajdują się 

w poniższej tabeli. 

 

Tabela 19. Charakterystyka GZWP nr 444. 

Nazwa GZWP GZWP nr 444 Dolina rzeki Skawa 

Województwo małopolskie 

Powiat oświęcimski, wadowicki, suski 

RZGW Kraków 

Numer JCWPd (wg podziału na 
172 części) 

159 

Jednostka hydrogeologiczna 
wg Paczyńskiego, Sadurskiego 
(2007) 

prowincja Wisły: SKZ – region górnej Wisły – subregion Karpat 
zewnętrznych 

Jednostka hydrogeologiczna 
wg Kleczkowskiego (1990a, b), 
zmieniona 

pasmo zbiorników karpackich 

Zlewnia powierzchniowa 
(II rzędu wg MphP) 

Wisły do Sanu 
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Nazwa GZWP GZWP nr 444 Dolina rzeki Skawa 

Prowincja i makroregion 
fizycznogeograficzne wg 
Kondrackiego (2002) 

Karpaty i Podkarpacie (51-52): Kotlina Oświęcimska (512.2), 
Pogórze Zachodniobeskidzkie (513.3), Beskidy Zachodnie 
(513.4-5) 

Parametry hydrogeologiczne warstw wodonośnych 

Typ zbiornika porowy 

Stratygrafia czwartorzęd 

Klasa jakości wody*  I – III  

Wodoprzewodność [m2/d] 12,9–300 

Moduł jednostkowy zasobów 
dyspozycyjnych [m3/d × km2] 

198,7 

Szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne [m3/d] 

8 128,0 

Podatność zbiornika na 
antropopresję 

na przeważającym obszarze bardzo podatny, lokalnie podatny 

* Wg rozporządzenia MŚ z dnia 23 lipca 2008 r. 

źródło: Informatora PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce 

 

 
Rysunek 22. Lokalizacja GZWP znajdujących się na terenie gminy Tomice . 

źródło: Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych stan na 01.01.2017r. 
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5.4.4. Jakość wód - wody podziemne 

Informacje na temat stanu jakości wód podziemnych gminy Tomice przedstawiono 

w poniższej tabeli. 
 

Tabela 20. Wyniki oceny stanu wód podziemnych na terenie gminy Tomice. 

Nr JCWPd 
Stan 

chemiczny 

Stan 

ilościowy 
Status JCWPd 

Ocena ryzyka 

niespełnienia celów 

środowiskowych 

PLGW2000159 dobry dobry dobry niezagrożona 

źródło: PGW WP 

 

Zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38e pkt. 1 ustawy  

z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566), celem środowiskowym 

dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do niej zanieczyszczeń; 

zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie działań 

naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem wód, tak aby 

osiągnąć i utrzymać ich dobry stan. 

 

Monitoring wód podziemnych 

Monitoring wód podziemnych pozwala na obserwację zmian chemizmu i zasobów 

ilościowych wód podziemnych oraz sygnalizowanie pojawiających się zagrożeń. Ma to na 

celu wspomaganie działań, zmierzających do ograniczenia wpływu czynników 

antropogenicznych na wody podziemne, które ze względu na swą wysoką jakość 

i potencjalne zasoby, stanowią ważne źródło zaopatrzenia w wodę. 

 

Szczegółowe regulacje odnośnie oceny stanu wód podziemnych są zawarte 

w rozporządzeniu MŚ z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny 

stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85), natomiast szczegółowe 

regulacje dotyczące badań monitoringowych są zawarte w rozporządzeniu MŚ z dnia 

19 lipca 2016r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2016, poz. 1178). 

 

Na terenie gminy nie jest zlokalizowany żaden punkt sieci obserwacyjnej monitoringu wód 

podziemnych. W oparciu o „Raport o stanie jednolitych części wód podziemnych 

w dorzeczach – stan na rok 2016” – tom 1 i 2, ocena JCWPd 159 dla monitoringu 

diagnostycznego w roku 2016 przedstawia się następująco: 

• stan ilościowy: dobry, 

• stan chemiczny: dobry, 

• stan wód: dobry. 
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5.4.5. Analiza SWOT 

G O S P O D A R O W A N I E  W O D A M I  

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Dobry stan chemiczny i ilościowy wód 

podziemnych. 

2. Położenie gminy w zasięgu Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych. 

1. Zły stan niektórych jednolitych części wód 

powierzchniowych. 

2. Niewłaściwe opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych. 

3. Wyrzucanie odpadów komunalnych na 

porzucone użytki rolne(odłogi). 

4. Niska świadomość ekologiczna 

mieszkańców. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Pełne skanalizowanie obszaru gminy. 

2. Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków tam gdzie jest to uzasadnione 

ekonomicznie. 

3. Stosowanie dobrych praktyk rolniczych, 

ograniczanie nawożenia. 

4. Inwentaryzacja oraz kontrola szczelności 

zbiorników bezodpływowych. 

5. Edukacja ekologiczna mieszkańców w 

zakresie prawidłowego użytkowania wód 

podziemnych. 

6. Ochrona ujęć wód podziemnych. 

1. Podtopienia i powódź. 

2. Podatność wód na zanieczyszczenie. 

3. Spływ powierzchniowy zanieczyszczonych 

wód z terenów rolniczych. 

4. Przedostawanie się do wód 

powierzchniowych zanieczyszczeń z dzikich 

składowisk odpadów, nieszczelnych 

zbiorników bezodpływowych i kanalizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Gospodarka wodno-ściekowa 

Obsługą sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Tomice zajmuje się: 

• Gminny Zakład Komunalny w Tomicach ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice (obsługa 

sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy),  

• Gminny Zakład Usług Wodnych z siedzibą w Spytkowicach ul. Zamkowa 57, 34-116 

Spytkowice (obsługa sieci wodociągowej - część sołectwa Woźniki),  

• Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz (obsługa sieci 

wodociągowej - część sołectwa Radocza), 

• Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Młyńska 

110, 34-100 Wadowice (obsługa sieci wodno-kanalizacyjnej – część sołectwa 

Tomice). 

 

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w oparciu o: regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Tomice, statut 

Gminnego zakładu komunalnego w Tomicach przyjęty uchwałą Rady Gminy Tomice, 

pozwolenia wodno-prawne na pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz umowy zawarte 

z poszczególnymi odbiorcami.  
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5.5.1. Zaopatrzenie w wodę 

Ujęcia wód na terenie gminy Tomice 

Gminy Zakład Komunalny w Tomicach eksploatuje pięć ujęć wody podziemnej zgodnie 

z poniższym zestawieniem. 

 

Tabela 21. Ujęcia i stacje uzdatniania wody eksploatowane przez Gminny Zakład Komunalny 
w Tomicach. 

Ujęcie 

Decyzja o pozwoleniu 
wodnoprawnym: 

znak  
data wydania 
data ważności 

Wielkość poboru  
zgodnie z 

pozwoleniem 
wodnoprawnym 

[m3/d] 

Rzeczywista 
wielkość poboru 
w 2017 r [m3/rok] 

Otwór Studzienny  
S-1/12 w Radoczy 

WSR.6341.144.2013 

04.10.2013 r. 

30.09.2033 r. 

45,00 4 531 

Ujęcie Z-1/14  

Stacja Uzdatniania 
Wody w Radoczy 

WSR.6341.65.2014 (decyzja oraz 
postanowienie)  

09.06.2014 r 

08.01.2015 r. – postanowienie 
31.05.2034 r. 

98,74 56 060 

Studnie S-1- S-5 -
Stacja Uzdatniania 
Wody Witanowice 

WOŚ-62231/11/2007 

13.08.2007r. 

01.09.2027r. 

624,00 292 610 

Otwór studzienny  
S-1/16  w 

Witanowicach 

WSR.6341.182.2016 

15.12.2016r. 

30.11.2036r. 

91,00 0 

Stacja Uzdatniania 
Wody Woźniki 

WOŚ-62231/6/2008 

19.12.2008r. 

19.12.2028r. 

163,20 34 700 

RAZEM 1 022 387 901 

źródło: Urząd Gminy w Tomicach 

 

Łączna ilość pobieranej wody podziemnej wynosiła w 2017 r. 387 901 m3, w tym sprzedaż 

hurtowa do Gminy Brzeźnica 226 485 m3, różnica stanowi 161 416 m3/rok. Z ww. ujęć 

zaopatrywane są na terenie Gminy Tomice miejscowości: Radocza, Woźniki, Witanowice, 

Zygodowice, Lgota. 

 

W okresie najbliższych 3 lat planuje się nieznaczne zwiększenie poboru wody z tytułu 

podłączenia nowych przyłączy na zwodociągowanym już terenie gminy. Przewidywana 

średnia liczba nowych przyłączy wynosi około 10 sztuk /rok.  

 

Aktualnie na stacjach uzdatniania wody prowadzony jest wyłącznie proces dezynfekcji wody 

surowej podchlorynem sodu. Wyjątek stanowi woda pobiera z ujęcia studziennego S-1/16 

w Witanowicach, która poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania. Ujęcie wraz 

z procesem uzdatniania uruchomiono w 2018 r. Średni pobór z ujęcia wynosi około 45 m3/d. 
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Obecnie wielkość dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych z ujęć eksploatowanych przez 

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach wynosi łącznie 56,94 m3/h = 1366,6 m3/d. 

Dopuszczalna wielkość poboru zgodnie z pozwoleniami wodno - prawnym wynosi łącznie 

1022 m3/d. Poniższa tabela przedstawia wielkości dyspozycyjnych zasobów wodnych dla 

poszczególnych ujęć, przy określonej depresji zwierciadła wody oraz promieniu leja 

depresyjnego, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją hydrogeologiczną.  

 

Tabela 22. Wielkość dyspozycyjnych zasobów wodnych. 

Ujęcie 

Wielkość 
dyspozycyjnych 

zasobów wodnych 
[m3/h] 

Wielkość 
dyspozycyjnych 

zasobów 
wodnych [m3/d] 

Depresja 
zwierciadła 

wody w ujęciu 
Se [m] 

Promień leja 
depresyjnego 

[m] 

Otwór Studzienny  
S-1/12 w Radoczy 

4,5 108 7,2 96,6 

Ujęcie Z-1/14  

Stacja Uzdatniania 
Wody w Radoczy 

8,64 207,4 3,5 brak danych 

Studnie S-1- S-5 -
Stacja Uzdatniania 
Wody Witanowice 

32,0 768 do 2m 
S1-S2 40m 
S3-S5 61m 

Otwór studzienny  
S-1/16 w 

Witanowicach 
5,0 120 3,0 33,0 

Stacja Uzdatniania 
Wody Woźniki 

6,8 163,2 1,0 30,6 

RAZEM 56,94 1 366,6   

źródło: Urząd Gminy w Tomicach 

 

Planowane jest zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych poprzez wykonanie 

i uruchomienie dodatkowych dwóch otworów studziennych S - 6 i S - 7 na ujęciu 

w Witanowicach. Wielkość dyspozycyjnych zasobów wodnych na ujęciu w Witanowicach 

wyniesie wówczas 48 m3/h, a łączna wielkość dyspozycyjnych zasobów wodnych 72,94 m3/h 

= 1750,6 m3/d. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji 

o pozwoleniu wodno – prawnym na pobór wód z SUW Witanowice w ilości Qhmax= 48 m3/h. 

 

 

Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasobów wodnych sprowadzają się do 

przestrzegania wymagań określonych w pozwoleniach wodnoprawnych, dotyczących ilości 

pobieranej wody. 

 

Przy eksploatacji ujęcia S-1/12 w Radoczy w ilości do 4,5 m3/h nie przewiduje się ujemnego 

oddziaływania na stosunki wodne. Zasilanie źródła pochodzi z infiltracji pośredniej przez 

warstwy czwartorzędowe, ze względu na znaczną wielkość strefy zasilania nie przewiduje 

się istotnych zmian wydatków ujęcia przy jego eksploatacji. Obecnie pobór dobowy średnio 

wynosi około 12,5 m3/d i nie przekracza wartości zasobów eksploatacyjnych ujęcia. 
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Przy eksploatacji ujęcia Z-1/14 w Radoczy w ilości do 8,64 m3/h nie przewiduje się ujemnego 

oddziaływania na stosunki wodne. Zasilanie źródła pochodzi z infiltracji pośredniej przez 

warstwy czwartorzędowe i triasowe. Przewiduje się zwiększenie wydatku ujęcia przy jego 

eksploatacji o kilka procent. Obecnie pobór dobowy nie przekracza wartości zasobów 

eksploatacyjnych, a średnio wynosi  on 100 m3/d. Docelowo przewiduje się zwiększenie do 

150 m3/d, dlatego w grudniu 2017 r wystąpiono z wnioskiem o zmianę decyzji o pozwoleniu 

wodno-prawnym w zakresie zwiększenia ilości dopuszczalnego poboru wody do 150 m3/d 

wielkość ta nie przekracza dyspozycyjnych zasobów ujęcia. Obecnie trwa procedura 

administracyjna uzyskiwania pozwolenia. 

 

Przy eksploatacji ujęcia w Woźnikach w ilości do 6,8 m3/h = 163,2 m3/d nie przewiduje się 

ujemnego oddziaływania na stosunki wodne. Nie przewiduje się istotnych zmian wydatków 

ujęcia przy jego eksploatacji. Obecnie pobór dobowy średnio wynosi około 95 m3/d i nie 

przekracza wartości zasobów eksploatacyjnych. 

 

Przy eksploatacji ujęcia S-1/16 w Witanowicach w ilości do 5 m3/h = 120 m3/d nie przewiduje 

się ujemnego oddziaływania na stosunki wodne. Nie przewiduje się istotnych zmian 

wydatków ujęcia przy jego eksploatacji. Obecnie pobór dobowy średnio wynosi około 45 m3/d 

i nie przekracza wartości zasobów eksploatacyjnych. 

 

Wielkość poboru dobowy z SUW Witanowice zbliża się do wartości dyspozycyjnych zasobów 

wodnych, dlatego wykonano dwa dodatkowe otwory studzienne i wystąpiono z wnioskiem 

o decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym na pobór wody w ilości 48 m3/h. 

 

Sieć wodociągowa 

W 2017 roku łączna długość sieci wodociągowej wynosiła 102,1 km. Do sieci wodociągowej 

podłączonych było 1 982 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Z systemu 

wodociągowego korzystało 8 076 osób tj. 99,9 % ogółu mieszkańców (liczba ludności 

w gminie 8 085 wg GUS, stan na 31.12.2017r.). 

 

Tabela 23. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie gminy Tomice. 

Wskaźnik Jednostka 
Wartość 

2016 2017 

Długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej. km 101,5 102,1 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

szt. 1 898 1 982 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej. osoba 8 002 8 076 

Korzystający z sieci wodociągowej w % ogółu 
ludności 

% 99,9 99,9 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym. dam3 219,6 219,6 

Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem 
na 1 mieszkańca. 

m3 27,6 27,3 

źródło: GUS, stan na 31.12.2017r. 
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5.5.2. Odprowadzanie ścieków sanitarnych 

W 2017r. łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła 46,4 km. Do sieci kanalizacji 

sanitarnej podłączonych jest 1 111 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. 

Z kanalizacji sanitarnej korzysta 7 571 osób tj. 48,34 % ogółu mieszkańców (liczba ludności 

w gminie 15 663 wg GUS, stan na 31.12.2017r.). W chwili obecnej na części terenu miasta 

i gminy Tomice nie ma zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej. 

 

Tabela 24. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Tomice. 

Wskaźnik Jednostka 
Wartość 

2016 2017 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej. km 8,2 18,8 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

szt. 402 453 

Ścieki odprowadzone siecią kanalizacyjną. dam3 150,4 135,2 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej  osoba 1 861 2 030 

Korzystający z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności % 23,2 25,1 

źródło: GUS, stan na 31.12.2017r. 

 

Na terenie miejscowości niewłączonych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków 

nieczystości gromadzone są w podziemnych zbiornikach asenizacyjnych i za pomocą taboru 

asenizacyjnego wywożone do oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy pojawiają się 

przydomowe oczyszczalnie ścieków, należy jednak pamiętać o ich odpowiedniej obsłudze 

w celu dbałości o środowisko naturalne. W 2017r. na terenie gminy istniało 1 844 zbiorników 

bezodpływowych oraz 139 przydomowych oczyszczalni ścieków (wg. GUS). 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Tomicach w latach 2017-2018 

W ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tomicach” wybudowano sieć kanalizacji 

sanitarnej o łącznej długości 6,914 km, w tym kolektory grawitacyjne główne i boczne 

o długości 4,636 km, rurociągi grawitacyjne o długości 0,892 km, rurociągi tłoczne Ø110 

o długości 1,2375 km oraz rurociągi tłoczne Ø40 o długości 0,1485 km. W ramach prac 

budowlanych wykonano również 3 przepompownie sieciowe i 4 przepompownie 

przydomowe. Pompownie ściekowe wyposażone są w układ monitoringu, umożliwiającego 

przekazywanie na bieżąco stanów awaryjnych i stanów pracy do operatorów sieci sanitarnej. 

Taki system sterowania pozwoli prowadzić sprawniejszą i ekonomiczniejszą obsługę 

przepompowni ścieków. Dzięki temu zadaniu do nowej sieci kanalizacyjnej będzie mogło 

zostać przyłączonych 132 nieruchomości sołectwa Tomice. Całkowity koszt inwestycji to 

2.459.843,38 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 wyniosło 1.272.518,00 zł. 
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Gminny Zakład Komunalny w Tomicach eksploatuje jedną oczyszczalnię ścieków 

komunalnych zlokalizowaną w Radoczy. Do oczyszczalni systemem kanalizacji dopływają 

ścieki z miejscowości Tomice i Radocza oraz dowożone są ścieki z terenu gminy Tomice. 

Jest to mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia z reaktorami typu SBR. Nominalny 

przepływ średniodobowy wynosi Qdśr = 300 m3/d, a nominalne obciążenia oczyszczalni 

1400 RLM. Oczyszczalnia posiada aktualną decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym z dnia 

27.02.2015r., (prawomocną dnia 24.03.2015r.), znak:WSR.6341.201.2014 na szczególne 

korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków bytowych oczyszczonych do potoku 

Radoczanka. W pozwoleniu określono maksymalne dopuszczalnie wskaźniki 

zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, wynoszące: 

 BZT5 = 40 gO2/m3, 

 ChZT = 150 g/m3, 

 Zawiesiny ogólna = 50 g/m3. 

 

Gmina posiada sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radocza i Tomice. Ilość 

ścieków wprowadzonych do odbiornika w 2017 roku wynosiła 79 100 m3. Ilość ścieków 

zafakturowanych, dopływających systemem kanalizacji w 2017r wynosiła 71 686 m3, a ilość 

ścieków dowiezionych z szamb 1 732 m3. Na tej podstawie oszacowana ilość wód 

przypadkowych i infiltracyjnych wynosiła 5 682 m3.  

 

Aktualnie jakość ścieków oczyszczonych spełnia wymagania określone w pozwoleniu 

wodno-prawnym i Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 

1800). Poniższa tabela przedstawia wyniki badań ścieków oczyszczonych wykonane 

w 2017r. 

 

Tabela 25. Jakość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w Radoczy dane za 2017r. 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
data rozpoczęcia badania  

13.02.2017 09.05.2017 08.08.2017 30.10.2017 średnia 

Pięciodobowe 
biochemiczne 

zapotrzebowanie tlenu 
(BZT5 przy 20oC), 

oznaczane z dodatkiem 
inhibitora nitryfikacji 

mg O2/l 25 5 <3 <3 9 

Chemiczne 
zapotrzebowanie tlenu 
(ChZTCr), oznaczane 

metodą dwuchromianową 

mg O2/l 89 56 42 27 54 

Zawiesiny ogólne mg/l 25 5,5 <4 24 15 

Chlorki mg/l 98 73 106 37 79 

Siarczany mg/l 84 68 90 59 75 

źródło: Urząd Gminy w Tomicach 
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Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

Głównym celem KPOŚK jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków 

na terenie poszczególnych aglomeracji. W Programie opracowane zostały szczegółowe 

potrzeby oraz działania dla aglomeracji o RLM>2 000 w zakresie rozbudowy systemów 

kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków. Zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG warunkami 

koniecznymi do spełnienia dla aglomeracji jest: 

• wydajność oczyszczalnia dostosowana do wielkości ładunku zanieczyszczeń 

generowanych na terenie aglomeracji, 

• zastosowanie technologii podwyższonego usuwania biogenów dla wszystkich 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie aglomeracji >10 000 RLM, 

• wyposażenie aglomeracji w zbiorczy system odbioru ścieków komunalnych 

gwarantujące 95% poziom obsługi dla aglomeracji o RLM < 100 000. 

 

Zgodnie z aktualizacją KPOŚK 2017 aglomeracje zostały podzielone na trzy priorytety, 

w ramach których uwzględniono znaczenie inwestycji oraz pilność w zapewnieniu środków 

na ich realizację. Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych priorytetów: 

 

Priorytet I 

Aglomeracje o najwyższym priorytecie: powyżej 100 000 RLM, które spełniają przynajmniej 

2 warunki zgodności z dyrektywą 91/271/EWG a po realizacji planowanych działań, uzyskają 

lub utrzymają pełną zgodność z dyrektywą. 

 

Priorytet II 

Aglomeracje, które do dnia 31 września 2016 r. wywiązały się z warunków dyrektywy 

91/271/EWG pod względem jakości i wydajności oczyszczalni oraz zagwarantowały 

właściwy poziom zbiorczego systemu odbioru ścieków komunalnych, a pomimo tego planują 

dalsze prace w celu utrzymania oraz poprawy stanu środowiska. 

 

Priorytet III 

Aglomeracje, które w wyniku realizacji planowanych inwestycji, spełnią warunków dyrektywy 

91/271/EWG pod względem jakości i wydajności oczyszczalni oraz zagwarantowały 

właściwy poziom zbiorczego systemu odbioru ścieków komunalnych po dniu 31 grudnia 

2021 r. 

 

Pozostałe kategorie 

Uzupełnieniem podziału na priorytety są następujące kategorie: 

PP – aglomeracja poza priorytetem (nie spełniające wymogów dyrektywy 91/271/EWG ale 

planujące działania w tym kierunku) 

R5% - aglomeracje o niezweryfikowanej RLM 

 

 

Gmina Tomice należy do dwóch aglomeracji:  

• Tomice – obejmuje następujące miejscowości na terenie gminy Tomice: Radocza - 

część, Tomice - część. 

• Wadowice - część miejscowości Tomice w gminie Tomice, 
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Rysunek 23. Aglomeracja Tomice. 

źródło: Uchwała nr XLVIII/764/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2014r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tomice 
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Rysunek 24. Aglomeracja Wadowice. 

źródło: Uchwała nr XXIX/404/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wadowice 
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Tabela 26. Charakterystyka Aglomeracji Tomice. 

Charakterystyka 
Aglomeracja 

Tomice 

ID aglomeracji PLMP087 

Nazwa aglomeracji Tomice 

Gminy w aglomeracji Tomice 

RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem/uchwałą 2 711 

RLM rzeczywista 2 752 

Liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji 2 470 

Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego 2 440 

Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych 30 

Liczba mieszkańców korzystających z systemów indywidualnych 
(przydomowych oczyszczalni ścieków) 

0 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji  - ogółem [km] 17,93 

Długość kanalizacji deszczowej w aglomeracji [km] 2,0 

Liczba mieszkańców rzeczywistych podłączonych do sieci kanalizacyjnej 
w roku sprawozdawczym 

47 

Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem [tys. m3/r] 79,1 

Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem 
kanalizacyjnym do oczyszczalni [tys. m3/r] 

77,4 

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym  
tys. m3/r] 

1,7 

Oczyszczalnie ścieków 

ID oczyszczalni ścieków PLMP0870 

Nazwa oczyszczalni SBR Radocza 

Rodzaj istniejącej oczyszczalni B 

Średnia przepustowość oczyszczalni [m3/d] 300 

Maksymalna przepustowość oczyszczalni [m3/d] 406 

Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków: 

BZT5 [mgO2/l] 227 

ChZT [mgO2/l] 761 

zawiesina ogólna [mg/l] 439 

Średnie roczne wartości wskaźników  w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków: 

BZT5 [mgO2/l] 9 

ChZT [mgO2/l] 54 

zawiesina ogólna [mg/l] 15 

Metoda przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie   
stabilizacja tlenowa 
i odwodnienie na 

prasie 

Sucha masa osadów powstających na oczyszczalni [Mg s.m./rok] 4,2 

Forma zagospodarowania osadu kompostowanie 

źródło: Ankieta sprawozdawcza z realizacji KPOŚK w 2017r., stan na 31.12.2017r. 
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5.5.3. Analiza SWOT 

G O S P O D A R K A  W O D N O - Ś C I E K O W A  

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Dostęp do wodociągów większości 

mieszkańców gminy  

2. Systematyczne prace związane 

z rozbudową sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej na terenie gminy Tomice. 

1. Brak możliwości budowy kanalizacji sanitarnej 

w sołectwach Woźniki, Zygodowice, 

Witanowice, Lgota (przeszkoda rzeka 

Skawa). 

2. Występowanie nieszczelnych zbiorników 

bezodpływowych. 

3. Niewłaściwe opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych przez mieszkańców tam 

gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej. 

4. Niska świadomość ekologiczna mieszkańców. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków tam gdzie jest to uzasadnione 

ekonomicznie. 

2. Inwentaryzacja oraz kontrola szczelności 

zbiorników bezodpływowych. 

3. Edukacja ekologiczna mieszkańców ze 

szczególnym naciskiem na zagadnienia 

dotyczące prawidłowej gospodarki wodno-

ściekowej. 

1. Stale rosnąca liczba ludności, rozwój 

budownictwa jednorodzinnego i letniskowego, 

co wywołuje rosnący popyt na wodę pitną. 

2. Negatywny wpływ zanieczyszczeń spoza 

obszaru gminy. 

 

 

5.6. Zasoby geologiczne 

5.6.1. Przepisy prawne 

Zasady eksploatacji złóż surowców mineralnych zostały określone w ustawie z dnia 

9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 poz. 2126).  

Zgodnie z art. 21 ww. ustawy „działalność w zakresie:  

1. Poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1; 

1a. poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania 

dwutlenku węgla, 

2. Wydobywania kopalin ze złóż, 

3. Podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, 

4. Podziemnego składowania odpadów, 

5. Podziemnego składowania dwutlenku węgla, 

- może być wykonywana po uzyskani koncesji.  

 

Art. 22 ww. ustawy opisuje, w jakich przypadkach stosownej koncesji udziela: Minister 

właściwy do spraw środowiska, Marszałek lub Starosta. 
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Uzyskanie koncesji nie jest konieczne w przypadku, gdy prowadzone działania służą 

zaspokojeniu potrzeb własnych osób fizycznych i spełniają odpowiedni warunki, gdyż 

zgodnie z „art. 4.1. Przepisów działu III-VIII oraz art. 168-174 nie stosuje się do wydobywania 

piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej,  

z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), 

bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie: 

1. będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych 

2. nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym; 

3. nie naruszy przeznaczenia nieruchomości. 

 

Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany  

z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym właściwy organ nadzoru 

górniczego, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich 

wykonywania.  

 

W przypadku naruszenia wymagań określonych w ust. 1 i 2, właściwy organ nadzoru 

górniczego, w drodze decyzji, ustala prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną, 

o której mowa w art. 140 ust. 3 pkt 3. 

 

5.6.2. Stan aktualny 

Gmina Tomice jest stosunkowo uboga w surowce mineralne. Dno doliny rzeki Skawy 

rozcinającej obszar gminy jest wypełnione osadami rzecznymi wśród których występują 

złoża kruszywa naturalnego. Dotychczas na terenie gminy rozpoznano i udokumentowano 

jedynie złoże „Radocza” zawierające żwir. Potencjalne możliwości rozpoznawania kolejnych 

złóż kruszywa naturalnego występują w całym dnie doliny rzeki Skawy. Występujące pod 

utworami fliszowymi węglonośne utwory karbonu górnego zawierają węgiel kamienny. 

Jednakże ze względu na znaczne głębokości jego występowania nie ma na razie perspektyw 

gospodarczego wykorzystania tych zasobów. 

 

Wykaz złóż surowców zlokalizowanych na terenie gminy Tomice zestawiono w poniższej 

tabeli opracowanej na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego – 

Państwowego Instytut Badawczego. 

 

Tabela 27. Wykaz złóż surowców zlokalizowanych na terenie gminy Tomice. 

ID 
złoża 

Nazwa 
złoża 

Forma 
złoża 

Kopalina 
Powierzchnia 

złoża [ha] 
Sposób 

eksploatacji 
Stan 

zagospodarowania 

KN 
2783 

Radocza pokładowa 
kruszywa 
naturalne 

8,71 odkrywkowy 
złoże rozpoznane 

szczegółowo 

WK 
296 

Spytkowice pokładowa 
węgle 

kamienne 
8 000 podziemny 

złoże rozpoznane 
wstępnie 

źródło: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 

 

Tereny zagrożone ruchami osuwiskowymi 

Osuwanie – procesowi temu sprzyja występowanie naprzemianległych warstw łupków 

i piaskowców zarówno w jednostce podśląskiej jak i śląskiej. Piaskowce wskutek spękania 

na ogół przepuszczają wodę, natomiast łupki są nieprzepuszczalne, lecz nasiąkając tracą na 

spójności. Łupki stanowią więc poziom, na którym gromadzi się woda. Występowanie ich ma 
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zazwyczaj związek z pojawieniem się podmokłości, zabagnień i równocześnie ze 

złagodzeniem form terenu. Łupki – jeśli podścielają warstwę piaskowców, a nachylenie 

warstw jest zgodne z nachyleniem stoków, po nawodnieniu (np. wskutek silnych opadów 

atmosferycznych) stają się przyczyną osuwisk. Osuwanie może występować również 

w obrębie zwietrzelin, luźnych osadów oraz skał innych niż fliszowe przy znacznym 

nachyleniu terenu. Niemniej jednak w gminie Tomice zagrożenie osuwaniem jest 

zdecydowanie większe w części gdzie podłoże budują utwory fliszowe.  

 

Charakterystyka głównych osuwisk występujących na terenie gminy została przedstawiona 

w poniższej tabeli oraz na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego jest 

zamieszczone opracowanie Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 

masowymi w Gminie Tomice. Link do opracowania: http://geoportal.pgi.gov.pl/sopo-

gview/objpdf?f=431. 

 

Z opracowania wynika, że na terenie gminy Tomice wyróżniono 740 osuwisk, co daje średnio 

ponad 17,5 osuwiska na kilometr kwadratowy. Z tej liczby 146 jest aktywnych lub okresowo 

aktywnych. W porównaniu do dotychczasowych map geologicznych jest to bardzo wyraźny 

wzrost liczby osuwisk, nawet biorąc pod uwagę generalizację SMGP w skali 1:50 000 

(na obszarze gminy wyróżnione było 18 osuwisk na terenie arkusza Kalwaria Zebrzydowska 

i 7 na terenie arkusza Wadowice). Rozmieszczenie osuwisk jest nierównomierne. 

Najbardziej osuwiskowymi obszarami są południowo-wschodnia część gminy w rejonie 

południowych części wsi Witanowice i Lgota oraz strome zbocza doliny Skawy w rejonie 

Witanowic, Woźnik i Radoczy. 

 

Tabela 28. Wykaz głównych aktywnych osuwisk występujących na terenie gminy Tomice. 

1. 

Numer 
ewidencyjny 

1218082/1 

Lokalizacja 
Witanowice – przysiółek Wieńce, prawe zbocze doliny Skawy, Witanowice 
ul. Nadbrzeżna 53, droga na Radwany 

Charakterystyka 

Duże osuwisko na prawym (wschodnim) zboczu doliny Skawy, obejmujące 
niemal cały stok, o bogatej rzeźbie wewnętrznej (pagóry, niszy wtórne). 
Skarpa główna wyraźna jest jedynie w środkowej części. Na pozostałej 
części osuwiska brak wyraźnej niszy, częściowo na skutek rolniczego 
użytkowania tej strefy. Wyraźnie odznaczają się natomiast skarpy boczne, 
szczególnie ta od strony południowo – wschodniej, osiągająca ponad 4 m 
wysokości. W części północno – zachodniej osuwiska brak oznak 
współczesnej aktywności. Na pozostałym obszarze w 2010 r. doszło do 
zniszczenia nawierzchni oraz powstania szczelin i niewielkich skarp na 
drodze asfaltowej w górnej części osuwiska, powstania szczelin wzdłuż 
ogrodzenia budynku na działce 1558/18, zniszczenia drogi dojazdowej do 
zabudowań – Witanowice ul. Nadbrzeżna 53 oraz spękania budynku 
mieszkalnego, fundamentów 3 budynków gospodarczych oraz 
betonowego zbiornika na obornik, położonych na jęzorze osuwiska. 
Niektóre z widocznych na budynkach spękań są starsze, co świadczy 
o częstej aktywności tej części osuwiska. W obrębie czoła osuwiska 
powstała wtórna skarpa o wysokości 1,5 m, położona na zachód od 
zabudowań Witanowice 170. 

Parametry 
powierzchnia – 19,62 ha, długość – 490 m, szerokość – 570 m, 

rozpiętość pionowa – 52 m. 

Dodatkowe 
informacje 

Osuwisko ze względu na duże rozmiary i aktywność nie nadaje się do 
stabilizacji. Możliwa jest stabilizacja samej drogi gminnej, przebiegającej w 
górnej części osuwiska. Na obszarze osuwiska (wraz z kilkumetrową 
strefą poza jego granicami) nie powinna być dopuszczona nowa 
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zabudowa. 

2. 

Numer 
ewidencyjny 

1218082/2 

Lokalizacja Lgota – ulica św. Anny 

Charakterystyka 

Niewielkie osuwisko, obejmujące lej źródłowy i lewe zbocze źródłowego 
odcinka okresowego cieku, poniżej ulicy św. Anny w Lgocie. Data 
powstania osuwiska nie jest znana, być może powstało ono dopiero po 
intensywnych opadach w maju 2010 r. Na lewym zboczu dolinki powstała 
nisza, której wysokość systematycznie zwiększa się ku południowi, 
osiągając obecnie ok. 80 cm. Poniżej skarpy głównej teren jest silnie 
zawodniony. Uszkodzeniu uległa nawierzchnia drogi gminnej 
(przechodzącej tuż powyżej leja źródłowego) na odcinku kilkunastu 
metrów oraz studnia poniżej niszy. Nisza osuwiska w rejonie drogi została 
zasypana, a nawierzchnia prowizorycznie utwardzona. Nasyp ten 
ponownie osunął się w październiku 2010r., zrzucając utwardzoną 
nawierzchnię o kolejne 20 cm. Powyżej skarpy głównej na asfalcie 
widoczne są niewielkie spękania. W trakcie opadów w maju/czerwcu 
2010r. w dolinie okresowego cieku wykonane zostały doły, mające łapać 
wodę spływającą z drogi i pól położonych powyżej niej, tak by nie zalewała 
położonych poniżej budynków. Poprzez zatrzymanie wody i zwiększenia 
infiltracji wody do gruntu mogły zwiększyć skalę osuwiska. Osuwisko to 
nadal jest aktywne. 

Parametry 
powierzchnia – 13 a, długość – 30 m, szerokość – 55 m,  

rozpiętość pionowa – 8 m. 

Dodatkowe 
informacje 

Osuwisko nadaje się do stabilizacji. W celu stabilizacji osuwiska 
i zabezpieczenia drogi należy wykonać dokumentację geologiczno-
inżynierską osuwiska, a na jej podstawie projekt techniczny jego 
zabezpieczenia. Projekt ten powinien wskazać konkretny sposób 
stabilizacji. 

3. 

Numer 
ewidencyjny 

1218082/3 

Lokalizacja Zygodowice ul. Brzozowa 25 

Charakterystyka 

Niewielkie osuwisko na południowym zboczu Zygodówki, rozpoczynające 
się niszą poniżej zabudowań Zygodowice ul. Brzozowa 25. Widoczna 
zachodnia skarpa boczna osuwiska, wschodnia – tylko w górnej części 
osuwiska, powyżej drogi. W części wschodniej osuwisko schodzi na terasę 
Zygodówki, w części zachodniej zaś dochodzi do potoku. W maju/czerwcu 
2010r. stare osuwisko uaktywniło się w rejonie skarpy głównej. Nie 
odnotowano większych przemieszczeń gruntu, zniszczony nie został 
przebiegający tamtędy gazociąg. Natomiast dość silnemu spękaniu uległ 
murowany budynek garażu, położony bezpośrednio na górnej krawędzi 
skarpy. 

Parametry 
powierzchnia – 18 a, długość – 60 m, szerokość – 30 m,  

rozpiętość pionowa – 12 m. 

Dodatkowe 
informacje 

Osuwisko ze względu na małe rozmiary i niewielką aktywność jest 
możliwe do stabilizacji. Jej sposób powinien określić projekt techniczny 
zabezpieczenia osuwiska. 

4. 

Numer 
ewidencyjny 

1218082/4 

Lokalizacja Lgota – przysiółek Podlas, ul. Podlas 27 

Charakterystyka 

Duże, szerokie osuwisko na wschodnich zboczach bezimiennego potoku 
(prawy dopływ Brodawki), w rejonie przysiółka Podlas. W większości jest 
aktywne, za wyjątkiem jego górnej, południowo-wschodniej części. 
Charakteryzuje się słabo zaznaczoną niszą główną, za wyjątkiem 
najbardziej południowej i najbardziej północnej części (w rejonie domu 
ul. Podlas 27), gdzie nisze dochodzą maksymalnie do 4 m wysokości. 
W północnej części osuwiska występują również wyraźne nisze wtórne 
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(poniżej drogi i domku letniskowego) oraz czoło osuwiska o wysokości 2,5 
m. Wyraźnie zaznaczają się również skarpy boczne. Osuwisko to, oparte 
na starych założeniach, przynajmniej od kliku lat wykazuje aktywność. 
W maju/czerwcu 2010r. spowodowało poważne uszkodzenie garażu koło 
budynku Lgota 71, spękanie domku letniskowego poniżej drogi asfaltowej, 
przechylenie słupa energetycznego powyżej domku letniskowego oraz 
popękanie i pofalowanie powierzchni drogi gminnej. 

Parametry 
powierzchnia – 3,81 ha, długość – 160 m, szerokość – 390 m, rozpiętość 
pionowa – 29 m. 

Dodatkowe 
informacje 

Stabilizacja całego osuwiska ze względu na obszar i aktywność oraz 
znaczną miąższość osadów koluwialnych trudna do wykonania i zbyt 
kosztowna. 

5. 

Numer 
ewidencyjny 

1218082/5 

Lokalizacja Radocza ul. Jana Pawła II 174 

Charakterystyka 

Dwa niewielkie powierzchniowo osuwiska znajdujące się w lewej 
(zachodniej) skarpie doliny Skawy, rozdzielone wąską ostrogą i stykające 
się w dolnej części. Obydwa charakteryzują się wysokimi i stromymi 
niszami (północno-zachodnie – 6 m, południowo-wschodnie – 4 m). Mają 
również bardzo czytelne w terenie jęzory, schodzące na terasę doliny 
Skawy, z czołami o wysokości odpowiednio 2 i 3,5 m. Osuwiska te 
uaktywniły się w maju/czerwcu 2010r. po długotrwałych opadach. 
Spowodowało to osunięcie się gruntu (głównie nasypów 
antropogenicznych) w rejonie niszy północno-zachodniego osuwiska, 
na skutek czego pojawiły się niewielkie pęknięcia na budynku 
murowanego garażu, stojącego w rejonie górnej krawędzi niszy. 
Przerwaniu uległ również wodociąg, prowadzący wodę do budynku 
ul. Jana Pawła II 174. Obecnie brak przejawów dalszych ruchów 
osuwiskowych.  

Parametry 
powierzchnia – 13 a i 28 a, długość – 35 m i 50 m,  

szerokość – 50 m i 70 m, rozpiętość pionowa – 8 m i 14 m 

Dodatkowe 
informacje 

Stabilizacja osuwiska jest możliwa pod względem technicznym 
(szczegółowe rozwiązania mogłoby wskazać wykonanie projektu 
technicznego zabezpieczenia osuwiska). 

6. 

Numer 
ewidencyjny 

1218082/6 

Lokalizacja Radocza – koło budynków ul. Jana Pawła II 258 i 260 

Charakterystyka 

Osuwisko o charakterze spływu błotnego, rozwiniętego w lewej 
(zachodniej) skarpie doliny Skawy, nad starorzeczem. Cechuje go bardzo 
wysoka skarpa główna (9,5 m) oraz krótki jęzor osuwiskowy o niewielkiej 
miąższości koluwiów (do 2 m) i niewysokim czole (0,5 m). Osunięciu 
uległy głównie różnego rodzaju nasypy antropologiczne i częściowo gliny. 
Górna krawędź skarpy przesunęła się w stronę budynków maksymalnie do 
kilku metrów. Obecnie na górnej krawędzi skarpy stoi budynek 
gospodarczy (drewniana stodoła, bez fundamentu, na słupach 
betonowych). W niszy osuwiska znajdują się wkopane 3 odpływy wody 
i/lub ścieków, które nawadniają skarpę. Środkowy z nich wyrobił w luźnych 
gruntach wyraźny wcios, przyczyniając się do postromienia skarpy. 
Ponadto za budynkiem przy ul. Jana Pawła II 258 pobliżu górnej krawędzi 
niszy znajduje się niezabezpieczony obornik, również mogący zwiększać 
nawodnienie gruntu. 

Parametry 
powierzchnia – 16 a, długość – 35 m, szerokość – 50 m, rozpiętość 
pionowa – 11 m. 

Dodatkowe 
informacje 

Osuwisko możliwe do stabilizacji. 

źródło: Urząd Gminy w Tomicach 
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Rysunek 25. Osuwiska i tereny zagrożone występujące w obrębie gminy Tomice. 
źródło: https://geolog.pgi.gov.pl/ 

 

 

5.6.3. Analiza SWOT 

O C H R O N A  P O W I E R Z C H N I  Z I E M I  

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Udokumentowane złoża surowców 
mineralnych. 

1. Występowanie osuwisk na terenie gminy. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Rekultywacja obszarów zdegradowanych. 1. Degradacja gleb. 
2. Zmiany w stosunkach wodnych. 
3. Brak planów rekultywacji i wykorzystania 

terenów po zakończeniu wykorzystywania 
złoża. 

4. Pozyskiwanie surowców w nielegalny 
sposób. 
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5.7. Gleby 

5.7.1. Stan aktualny 

Na terenie gminy Tomice dominującym typem gleb są gleby brunatne wyługowane 

wykształcone na podłożu utworów lessowych oraz iłach i glinach zwietrzelinowych. Ponadto 

dość dużą powierzchnię zajmują gleby bielicowe (w miejscowościach: Radocza, Tomice, 

Zygodowice, Woźniki). W dnie doliny Skawy oraz niektórych mniejszych cieków wodnych 

wykształciły się mady na podłożu osadów rzecznych. Zdecydowanie największą 

powierzchnię zajmują grunty o glebach III klasy bonitacyjnej występujące głównie na 

wierzchowinach garbów pogórza i w dolinie Skawy (tutaj występują także obszary o glebach 

II klasy bonitacyjnej). Gleby klas niższych (IV-VI) występują głównie na zboczach dolin. 

 

Użytkowanie powierzchni ziemi  

Użytki rolne na terenie gminy Tomice stanowią 74,09% całego obszaru gminy.  

Dane statystyczne na temat struktury użytków rolnych zostały zestawione poniżej. 

 

Tabela 29. Użytkowanie powierzchni ziemi na terenie gminy Tomice. 

Lp. Nazwa Jednostka 
Wielkość 
obszaru 

1. użytki rolne - razem ha 3 077 

2. użytki rolne - grunty orne ha 2 510 

3. użytki rolne - sady ha 13 

4. użytki rolne - łąki trwałe ha 133 

5. użytki rolne - pastwiska trwałe ha 267 

6. użytki rolne - grunty rolne zabudowane ha 124 

7. użytki rolne - grunty pod stawami ha 25 

8. użytki rolne - grunty pod rowami ha 5 

Pozostałe grunty 

9. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem ha 633 

10. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy ha 576 

11. 
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty 
zadrzewione i zakrzewione 

ha 57 

12. grunty pod wodami razem ha 186 

13. grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi ha 106 

14. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi ha 80 

15. grunty zabudowane i zurbanizowane razem ha 251 

16. grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe ha 71 

17. grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe ha 3 

18. 
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne 
zabudowane 

ha 22 

19. 
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i 
wypoczynku 

ha 2 

20. 
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - 
drogi 

ha 140 

21. grunty zabudowane i zurbanizowane – kolejowe ha 13 

22. nieużytki ha 6 

POWIERZCHNIA OGÓŁEM ha 4 153 

POWIERZCHNIA LĄDOWA ha 3 967 

źródło: GUS, stan na 31.12.2014r. 
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5.7.2. Analiza SWOT 

G L E B Y  

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Użytki rolne stanowiące około 3/4 obszaru 
gminy. 

2. Występowanie gleb o dobrej jakości 
bonitacyjnej. 

1. Odprowadzanie przez mieszkańców 
nieoczyszczonych ścieków do gleby. 

2. Wyrzucanie odpadów komunalnych na 
porzucone użytki rolne(odłogi). 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Wdrażanie zasad dobrej praktyki rolniczej. 

2. Zwiększenie świadomości ekologicznej 
rolników. 

3. Ograniczenie użycia chemicznych środków 
ochrony roślin oraz nawozów sztucznych. 

4. Zalesianie gleb o niskim potencjale rolnym. 

5. Uprawa roślin energetycznych. 

6. Przeciwdziałanie zakwaszeniu gleb 
poprzez wapnowanie. 

1. Zanieczyszczenia przy szlakach 
komunikacyjnych. 

2. Nieprawidłowe praktyki rolnicze. 
3. Degradacja gleb. 
4. Brak środków finansowych na inwestycje 

związane z ochroną powierzchni ziemi. 

 

 

5.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

5.8.1. Stan wyjściowy 

Region gospodarowania odpadami6 

Biorąc pod uwagę sytuację w zakresie gospodarki odpadami w województwie małopolskim 

ustanowiono cały obszar województwa małopolskiego jako jeden region gospodarki 

odpadami. Dokonanie takiej zmiany pozwoli urzeczywistnić ujęte w polskim i unijnym 

prawodawstwie zasady wystarczalności oraz bliskości, przyczyni się do racjonalnego 

wykorzystania instalacji i zapewnienia strumienia odpadów do instalacji regionalnych, a także 

ograniczy możliwość naruszenia konkurencji na rynku odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Jednocześnie dokonano analizy możliwości wskazania województwa jako jeden region, 

co skonsultowano z Ministerstwem Środowiska nie stwierdzając przeszkód natury prawnej. 

 

Przeprowadzono również szczegółową analizę skutków zmniejszenia liczby 

dotychczasowych czterech regionów gospodarki odpadami na jeden region gospodarki 

odpadami w kontekście zapewnienia trwałości projektów dofinansowanych ze środków 

publicznych w tym unijnych. Utworzenie jednego regionu gospodarki odpadami nie zagraża 

osiągnięciu efektów ekologicznych ww. projektów. Otwarcie granic regionów umożliwi 

zwiększenie zakresu obsługiwanego obszaru, co przełoży się na np. na wzrost ilości 

odpadów przeznaczonych do przetworzenia w instalacjach objętych zakresem ww. 

projektów. 

 

W skład Regionu Małopolskiego wchodzą wszystkie powiaty oraz gminy województwa 

małopolskiego oraz dodatkowo z województwa śląskiego powiat miasto Jaworzno, gmina 

Miedźna (powiat pszczyński), Wilamowice (powiat bielski). 

                                                
6 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016 – 2022 
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Rysunek 26. Region gospodarki odpadami w województwie małopolskim. 

źródło: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016 – 2022 

 

Poniżej przedstawiono bilans mocy przerobowych infrastruktury gospodarowania odpadami 

komunalnymi dla nowego Regionu Małopolski według stanu na 30.11.2016 rok. 

 

Tabela 30. Istniejące RIPOK do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych. 

Lp. Nazwa i adres instalacji 
Podmiot 

eksploatujący 
instalację 

Przepustowość 
części 

mechanicznej 
[tys. Mg/rok] 

Przepustowość 
części 

biologicznej 
[Mg/rok] 

1. 

Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów w 
Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 

36 

Składowisko 
Odpadów 

Komunalnych Sp. 
z o.o. w Oświęcimiu 
ul. Nadwiślańska 36  

32-600 Oświęcim 

30,0 15,0 

2. 

Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 
komunalnych w Ujkowie 
Starym, gm. Bolesław, 

ul. Osadowa 1 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z 

o.o. 32-329 Bolesław 
ul. Osadowa 1 

51,0 26,0 
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Lp. Nazwa i adres instalacji 
Podmiot 

eksploatujący 
instalację 

Przepustowość 
części 

mechanicznej 
[tys. Mg/rok] 

Przepustowość 
części 

biologicznej 
[Mg/rok] 

3. 

Instalacja do 
mechanicznobiologicznego 
przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych w 

Krakowie  
ul. Krzemieniecka 40 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania  
Sp. z o.o. 31-580 

Kraków, ul. 
Nowohucka 1 

100,0 57,0 

4. 

Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 
komunalnych w Brzeszczach, 

ul. Graniczna 48 

Agencja Komunalna 
Sp. z o.o. 

ul. Kościelna 7,  
32-620 Brzeszcze 

36,0 20,0 

5. 

Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 
komunalnych w Krakowie, 

ul. Półłanki 64 

Remondis Kraków 
Sp. z o.o., ul. Półłanki 

64, 30-740 Kraków 
70,0 28,0 

6. 

Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 
komunalnych w Krakowie, 

ul.  Nad Drwiną 

MIKI Recykling  
Sp. z o.o. ul. Nad 
Drwiną 33, 30-741 

Kraków 

30,0 12,0 

7. 

Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 
komunalnych w Choczni, 

ul. T. Kościuszki 304 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne „EKO” 

Sp. z o.o.,  
ul. T. Kościuszki 304, 
34 – 123 Chocznia 

50,0 38,0 

8. 

Zakład Zagospodarowania 
Odpadów w Balinie 

ul. Głogowa 75, 32-500 
Chrzanów 

Zakład Gospodarki 
Odpadami 

Komunalnymi  
Sp. z o.o. 32-500 
Chrzanów Balin, 
ul. Głogowa 75 

70,0 49,0 

9. 

Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 
komunalnych w Tarnowie, 

ul. Komunalna 29 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 
Komunalnej Sp. z 

o.o. 33-100 Tarnów 
ul. Okrężna 11 

50,0 25,0 

10. 

Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 
komunalnych w Tarnowie, 

ul. Komunalna 20A 

TRANS-FORMERS 
KARPATIA Sp. z o.o. 

33-100 Tarnów, 
ul. Odległa 8 

51,0 20,4 

11. 
Zakład Zagospodarowania 
Odpadów w Myślenicach, 
ul. Kornela Ujejskiego 341 

Zakład Utylizacji 
Odpadów Sp. z o.o. 

ul. Juliusza 
Słowackiego 82  

32-400 Myślenice 

30,0 18,0 

12. 
Zakład Zagospodarowania 
Odpadów w Tylmanowej, 

osiedle Rzeka 419 

Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych 
„EMPOL” Spółka z 
o.o Oś. Rzeka 133, 
34-451 Tylmanowa 

65,0 30,0 
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Lp. Nazwa i adres instalacji 
Podmiot 

eksploatujący 
instalację 

Przepustowość 
części 

mechanicznej 
[tys. Mg/rok] 

Przepustowość 
części 

biologicznej 
[Mg/rok] 

13. 
Zakład Utylizacji Odpadów w 

Nowym Targu, ul. Jana 
Pawła II 115 

IB Spółka z o.o. 
Zakład Pracy 

Chronionej 34-425 
Biały Dunajec, 
ul. Miłośników 

Podhala 1 

70,0 50,0 

14. 

Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 
komunalnych w Suchej 

Beskidzkiej, ul. Wadowicka 
4a Sucha Beskidzka 

Związek Gmin 
Dorzecza Górnej 
Skawy – Świnna 

Poręba 
ul. Wadowicka 4a, 

34-200 Sucha 
Beskidzka 

24,8 10,0 

15. 

Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 
komunalnych w Nowym 

Sączu, ul. Tarnowska 120 

NOVA Sp. z o.o. 33-
300 Nowy Sącz 

ul. Śniadeckich 14 
30,0 19,5 

16. 

Instalacja mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 
komunalnych 

ul. Przemysłowa 7, 38-300 
Gorlice 

Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych 
„EMPOL” Spółka z 
o.o os. Rzeka 133, 
34-451 Tylmanowa 

65,0 30,0 

Łączna przepustowość 822,8 447,9 

źródło: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016 – 2022 

 

Tabela 31. Istniejące regionalne kompostownie odpadów zielonych i innych bioodpadów 
zbieranych selektywnie. 

Lp. Nazwa i adres instalacji 
Podmiot eksploatujący 

instalację 

Zdolność 
przerobowa  
[tys. Mg/rok] 

1. 
Kompostownia odpadów Barycz, 

Kraków, ul. Krzemieniecka 40 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o. 31-580 

Kraków, ul. Nowohucka 1 
16,0 

2. 

Kompostownia odpadów, Kraków, 
ul. Kosiarzy 5A 

PI – modernizacja celem zwiększenie 
efektywności procesu 

SUEZ MAŁOPOLSKA SP. Z O.O. 

ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków 
6,0 

3. 

Kompostownia odpadów 
organicznych w Zalesianach, gm. 

Gdów 

PI – modernizacja celem zwiększenie 
efektywności procesu 

F.U.H KOP-EKO Szczepan 

Trzupek,  
Zalesiany 1, 32-420 Gdów 

12,0 

4. 

Kompostownia odpadów zielonych 

selektywnie zbieranych i bioodpadów 
w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 

Składowisko Odpadów 
Komunalnych Sp. z o.o. w 

Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 
32-600 Oświęcim 

15,0 

5. 
Kompostownia odpadów 

organicznych w Ujkowie Starym gm. 
Bolesław 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., 32-329 Bolesław ul. 
Osadowa 1 

5,0 
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Lp. Nazwa i adres instalacji 
Podmiot eksploatujący 

instalację 

Zdolność 
przerobowa  
[tys. Mg/rok] 

6. 
Kompostownia odpadów zielonych w 

Choczni, T. Kościuszki 304 

Przedsiębiorstwo Komunalne 
„EKO” Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 

304, 34 – 123 Chocznia 
1,5 

7. 

Kompostownia odpadów zielonych 
zbieranych selektywnie w Kętach, 

ul. Kęckie Góry Północne  

PI – modernizacja celem zwiększenie 
efektywności procesu 

Przedsiębiorstwo Komunalne 

"KOMAX" Sp. z o.o. 32-650 Kęty 

ul. Mickiewicza 8 

2,4 

8. 

Instalacja do przetwarzania 
selektywnie zebranych odpadów 
zielonych i innych bioodpadów w 

Chrzanowie, ul. Powstańców 

Styczniowych 15 

PI – modernizacja celem zwiększenie 
efektywności procesu 

BM Recykling Sp. z o.o. 

ul. Tkacka 30, 34 - 120 Andrychów 
27,0 

9. 
Kompostownia odpadów zielonych w 

Balinie, ul. Głogowa 75 

Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Sp. z o.o. 

32-500 Chrzanów 

Balin, ul. Głogowa 75 

5,0 

10. 

Kompostownia odpadów zielonych 
selektywnie zebranych w Tarnowie PI 

– modernizacja celem zwiększenie 
efektywności procesu 

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w 
Tarnowie 33-100 Tarnów 

ul. Komunalna 31 

10,0 

11. 
Kompostownia odpadów zielonych w 
Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4a 

Sucha Beskidzka 

Związek Gmin Dorzecza Górnej 

Skawy - Świnna Poręba, 
ul. Wadowicka 4a 

34-200 Sucha Beskidzka 

2,0 

12. 
Kompostownia odpadów zielonych 

w Myślenicach 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z 
o.o., ul. Juliusza Słowackiego 82 

32-400 Myślenice 

18,0 

13. 

Kompostownia odpadów zielonych 
zebranych selektywnie i organicznych 

w Nowym Sączu ul. Wiklinowa 

PI – modernizacja celem zwiększenie 

efektywności procesu 

KOMPOSTECH Spółka z o. o. 

ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy 
Sącz 

49,5 

14. 
Instalacja do przetwarzania 

selektywnie zebranych odpadów 
zielonych i innych bioodpadów 

Agencja Komunalna Sp. zo.o. 

uUl. Kościelna 7, 32-620 
Brzeszcze 

5,0 

15. 
Instalacja do przetwarzania 

selektywnie zebranych odpadów 
zielonych i innych bioodpadów 

IB Spółka z o.o. Zakład Pracy 

Chronionej 34-425 Biały, Dunajec, 
ul. Miłośników Podhala 1 

7,0 

16. 

Instalacja do przetwarzania 
selektywnie zebranych odpadów 
zielonych i innych bioodpadów /* 

Instalacja istniejąca, posiada 
pozwolenie na użytkowanie. 

PI- uzupełnienie kompleksowej 
gospodarki odpadami. NOVA Sp. z 
o.o posiada instalacje regionalną do 

mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych 
wraz ze składowiskiem posiadającym 

status RIPOK.  

NOVA Sp. z o.o. ul. Tarnowska 

120, 33-300 Nowy Sącz 
11,6 
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Lp. Nazwa i adres instalacji 
Podmiot eksploatujący 

instalację 

Zdolność 
przerobowa  
[tys. Mg/rok] 

Koniecznym jest dopełnienie systemu 
poprzez kompostownię dla odpadów 

zielonych i innych bioodpadów w 
stosunku do których wprowadzono 

obowiązek zbierania w sposób 
selektywny w związku z czym 

zwiększy się zapotrzebowanie na 
moce przerobowe. Jednocześnie 
należy mieć na uwadze względy 
geograficzne gdyż w południowo-
wschodniej Małopolsce w chwili 

obecnej dostępna jest tylko jedna 
kompostownia o statusie RIPOK, co 
wymusza transport bioodpadów na 

duże odległości. 

17. 

Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 
w Tarnowie, ul. Komunalna 20A /* 

Instalacja istniejąca w ramach MBP. 
Posiada pozwolenie na użytkowanie. 

W związku ze zmniejszająca się 
ilością zmieszanych odpadów 

komunalnych część bioreaktorów 
będzie przyjmować odpady zielone i 

bioodpady . PI- uzupełnienie 
kompleksowej gospodarki odpadami. 

Trans-Formers Karpatia Sp. zo.o 
posiada instalacje regionalną do 

mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów 

komunalnych. Koniecznym jest 
dopełnienie systemu poprzez 

kompostownię dla odpadów zielonych 
i innych bioodpadów w stosunku do 
których wprowadzono obowiązek 
zbierania w sposób selektywny w 

związku z czym zwiększy się 
zapotrzebowanie na moce 

przerobowe. Jednocześnie należy 
mieć na uwadze względy 

geograficzne gdyż we wschodniej 
Małopolsce w chwili obecnej 

dostępna jest tylko jedna 
kompostownia o statusie RIPOK, co 
wymusza transport bioodpadów na 

duże odległości. 

TRANS-FORMERS KARPATIA 
Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, 

ul. Odległa 8 
10,0 

Łączna przepustowość 203,0 

/* nadanie statusu RIPOK po uzyskaniu przez instalację zezwolenia na przetwarzanie odpadów zielonych i innych 

bioodpadów od 2017 roku 

źródło: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016 – 2022 
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Tabela 32. Istniejące RIPOK do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - 
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych. 

Lp. Nazwa i adres instalacji Podmiot eksploatujący instalację 
Pojemność 
całkowita 
[tys. m3] 

1. 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne Barycz w 
Krakowie, ul. Krzemieniecka 40 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o. 31-580 

Kraków, ul. Nowohucka 1 
623,0 /* 

2. 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Kętach, 
ul. Kęckie Góry Północne 

Przedsiębiorstwo Komunalne 
"KOMAX" Sp. z o.o. 32-650 Kęty 

ul. Mickiewicza 8 
74,5 /* 

3. 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Ujkowie 
Starym gm. Bolesław ul. Osadowa 1 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o., 32-329 Bolesław ul. 

Osadowa 1 
1 730,0 /*** 

4. 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w 
Brzeszczach, ul. Graniczna 48 

Agencja Komunalna Sp. z o.o., 
ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze 

675,0 /** 

5. 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w 
Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36 

Składowisko Odpadów 
Komunalnych Sp. z o.o. w 

Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36  
32-600 Oświęcim 

480,0 /** 

6. 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w 
Chrzanowie - Balinie, ul. Głogowa 75 

Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Sp. z o.o. 32-500 
Chrzanów Balin, ul. Głogowa 75 

1 451,6 /* 

7. 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w 
Tarnowie, ul. Komunalna 

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie 
33-100 Tarnów ul. Komunalna 31v 

875,4 /*** 

8. 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne „Za rzeką 
Biała” w Tarnowie ul. Czysta 

Grupa Azoty JRCH Sp. z o.o.  
ul. E. Kwiatkowskiego 8 

33-101 Tarnów 

465,0 /*** 

9. 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w 
Myślenicach, ul. Ujejskiego 341 

Zakład Utylizacji Odpadów 
 Sp. z o.o. 32-400 Myślenice, ul. 

Słowackiego 82 
220,0 /* 

10. 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Nowym 
Sączu, ul. Tarnowska 120 

NOVA Sp. z o.o., 33-300 Nowy 
Sącz ul. Śniadeckich 14 

153,1 /* 

11. 
Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Starym 
Sączu 

Zakład Składowania Odpadów  
Sp. z o.o. w Starym Sączu, 33-340 
Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25 

134,9 /* 

Łączna przepustowość 6 882,5 

/* pojemność dyspozycyjna składowiska według stanu na 31.XII.2014 r. 

/** pojemność dyspozycyjna składowiska według stanu na 31.XII.2016 r. 

/*** pojemność dyspozycyjna składowiska według stanu na 31.XII.2014 r. z dodatkowym uwzględnieniem 

planowanej rozbudowy/modernizacji 

źródło: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016 – 2022 
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Odpady komunalne 

Odpady komunalne na terenie gminy Tomice powstają głównie w gospodarstwach 

domowych, ale również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, jak: obiekty 

użyteczności publicznej (szkoły) oraz infrastruktury (handel, obiekty turystyczne, usługi). 

Są to także odpady z terenów otwartych, takie jak: odpady z koszy ulicznych. Odbiór 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, odbywał się na podstawie indywidualnie zawartych umów pomiędzy 

zainteresowanym, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów. Odpady 

komunalne z terenu Gminy Tomice odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej. 

Na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców na dzień 31.12.2017 r. systemem 

objętych zostało 1968 gospodarstw domowych (7390 osób), w tym w 4 nieruchomości 

wielorodzinne (bloki). 1936 nieruchomości zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych, pozostałe nie segregują odpadów (32 nieruchomości). Z roku na rok wzrasta 

liczba gospodarstw prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. W 2017  

i w I poł. 2018 r. Gmina Tomice nie odbierała odpadów komunalnych w ramach usług 

dodatkowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

 

Przedsiębiorstwa zajmującego się zbiórką odpadów komunalnych na terenie gminy w 2018r.: 

• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 

Tylmanowa- wykonawca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

z terenu Gminy Tomice w 2018r.,  

• KOMWAD Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 58, 34-100 Wadowice - podwykonawca w/w 

usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz punktu 

PSZOK oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne, 

• Gminny Zakład Komunalny w Tomicach ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice- 

utrzymanie czystości i porządku na przystankach w Gminie Tomice. 

 

Ilość odebranych odpadów 

Ilość i rodzaj odebranych odpadów komunalnych na terenie gminy Tomice w latach  

2016 – 2017 przedstawia tabela. 

 

Tabela 33. Masa odpadów komunalnych odebranych w 2017 i w I poł. 2018 r. bezpośrednio od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Lp. Rodzaje odpadów 
Kody 

odpadów1) 

Masa odpadów odebranych 
bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy 

[Mg] 

2017 I poł. 2018 

1. Opakowania z papieru i tektury 15 01.01 9,41 4,56 

2. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 101,68 61,38 

3. Opakowania z metali 15 01 04 0,00 0,00 

4. Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 0,00 0,00 

5. Opakowania ze szkła 15 01 07 102,04 33,44 

6. Zużyte opony 16 01 03 8,35 0,00 

7. 

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

17 01 07 0,00 0,00 
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Lp. Rodzaje odpadów 
Kody 

odpadów1) 

Masa odpadów odebranych 
bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy 

[Mg] 

2017 I poł. 2018 

8. Odpady kuchenne i spożywcze 20 01 08 0,00 1,54 

9. 
Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne, urządzenia zawierające freony 

20 01 35* 

20 01 36 

20 01 23* 

4,76 

2,80 

1,30 

0,00 

0,00 

0,00 

10. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 58,30 0,00 

11. 
Inne niewymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny – popiół 

20 01 99 366,98 290,86 

12. 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

20 03 01 663,70 319,52 

Łączna masa odebranych odpadów 1 319,32 711,30 
1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) 

źródło: Urząd Gminy w Tomicach 

 

Tabela 34. Masa odpadów komunalnych odebranych w 2017 i w I poł. 2018 r. bezpośrednio od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne. 

Lp. Rodzaje odpadów 
Kody 

odpadów1) 

Masa odpadów odebranych 
bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne [Mg] 

2017 I poł. 2018 

1. Opakowania z papieru i tektury 15 01.01 2,40 3,25 

2. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 12,56 7,06 

3. Opakowania z metali 15 01 04 0,00 0,69 

4. Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 0,50 0,00 

5. Opakowania ze szkła 15 01 07 6,00 9,25 

6. Zużyte opony 16 01 03 0,00 0,00 

7. 

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

17 01 07 3,24 0,00 

8. Odpady kuchenne i spożywcze 20 01 08 0,00 0,00 

9. 
Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne, urządzenia zawierające 
freony 

20 01 35* 

20 01 36 
0,00 0,00 

10. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 0,00 0,00 

11. 
Inne niewymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny – popiół 

20 01 99 0,00 0,00 

12. 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

20 03 01 103,13 45,80 

Łączna masa odebranych odpadów 134,03 66,05 
1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) 

źródło: Urząd Gminy w Tomicach 
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Tabela 35. Łączna masa odpadów komunalnych odebranych w 2017 i w I poł. 2018 r. 

Lp. Rodzaje odpadów 
Kody 

odpadów1) 

Masa odpadów 
odebranych 

bezpośrednio od 
właścicieli 

nieruchomości [Mg] 

Średnia masa 
odpadów 

odebranych 
bezpośrednio 
od właścicieli 

nieruchomości 
[Mg/rok] 2017 

I poł. 
2018 

1 Opakowania z papieru i tektury 15 01.01 11,81 7,81 13,08 

2 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 114,24 68,44 121,79 

3 Opakowania z metali 15 01 04 0,00 0,69 0,46 

4 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 0,50 0,00 0,33 

5 Opakowania ze szkła 15 01 07 108,04 42,69 100,49 

6 Zużyte opony 16 01 03 8,35 0,00 5,57 

7 

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

17 01 07 3,24 0,00 2,16 

8 Odpady kuchenne i spożywcze* 20 01 08 0,00 1,54 1,03 

9 
Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne, urządzenia 
zawierające freony 

20 01 35* 

20 01 36 

4,76 

2,80 

1,30 

0,00 

0,00 

0,00 

5,91 

10 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 58,30 0,00 38,87 

11 
Inne niewymienione frakcje 
zbierane w sposób selektywny – 
popiół 

20 01 99 366,98 290,86 438,56 

12 
Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

20 03 01 766,83 365,32 754,77 

Łączna masa odebranych odpadów 1 447,15 777,35 1 483,02 

 

Tabela 36. Masa odpadów komunalnych zebranych w 2017 i w I poł. 2018 r. w PSZOK od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Lp. Rodzaje odpadów 
Kody 

odpadów1) 

Masa odpadów 
zebranych w 
PSZOK [Mg] 

Średnia masa 
odpadów 

zebranych w 
PSZOK 
[Mg/rok] 2017 

I poł. 
2018 

1. Opakowania z papieru i tektury 15 01.01 0,00 0,00 0,00 

2. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0,52 0,00 0,35 

3. Opakowania z metali 15 01 04 0,00 0,00 0,00 

4. Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 0,00 0,00 0,00 

5. Opakowania ze szkła 15 01 07 0,00 0,00 0,00 

6. Zużyte opony 16 01 03 0,00 4,76 3,17 

7. 

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

17 01 07 0,00 12,64 8,43 

8. Odpady zielone 20 02 01 0,00 3,76 2,51 

9. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 17,00 25,74 28,49 

Łączna masa odebranych odpadów 17,52 46,90 42,95 
1) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) 

źródło: Urząd Gminy w Tomicach 
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Masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) odebranych 

z koszy ulicznych przedstawia się następująco:  

• 2017 r. – 5,46 Mg,  

• I poł. 2018 r. – 1,42 Mg. 

 

 

Poziomy recyklingu/ograniczenie składowania 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych poziomy recyklingu przewidziane do osiągnięcia 

w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 37. Wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
poszczególnych odpadów. 

 Wymagany poziom  [%] 

 2017 2018 2019 2020 

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 20 30 40 50 

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane 
i rozbiórkowe 

45 50 60 70 

źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2167). 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych 

odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 2412), wymagane do osiągnięcia przez gminę poziomy, 

przedstawia tabela poniżej. 

 

Tabela 38. Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania. 

 Dopuszczalny poziom  [%] 

 2017 2018 2019 2020 

Odpady ulegające biodegradacji 45 40 40 35 

źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017r. poz. 2412) 

 

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie gminy Tomice, w roku 2017 zostały osiągnięte następujące poziomy 

recyklingu/ograniczenia składowania: 

• osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

wyniósł 24,88%, 

• osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 

100% 

• osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0,05%. 
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W roku 2016 zostały osiągnięte następujące poziomy recyklingu/ograniczenia składowania: 

• osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

wyniósł 26,4%, 

• osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 

100% 

• osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0,00%. 

Wszystkie wymagane poziomy zostały osiągnięte. 

 

 

Odpady w postaci wyrobów zawierających azbest 

Gmina Tomice posiada „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Tomice do roku 2032”, który stanowi podstawę działań zmierzających do uporządkowania 

podstawowych zagadnień związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu 

zlokalizowanego na terenie gminy. Zgodnie z danymi w ciągu dziewięciu lat realizacji 

projektu zebrano około 638 ton azbestu z 857 budynków zlokalizowanych w gminie Tomice. 

 

 

5.8.2. Zapobieganie powstawaniu odpadów  

Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) 

W dniu 1 lipca 2017r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), 

zgodnie z którym odpady winny być zbierane w sposób określony w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). 

 

Realizowana na terenie gminy Tomice gospodarka odpadami komunalnymi nakierunkowana 

jest na tworzenie warunków właściwego zbierania odpadów w sposób selektywny oraz 

zagospodarowania odpadów, zapewniających osiąganie określonych przepisami poziomów 

recyklingu i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania. 

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowe wytyczne Komisji Europejskiej 

2 grudnia 2015r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet dotyczący budowania gospodarki 

o obiegu zamkniętym (tzw. circular economy). Idea gospodarki o obiegu zamkniętym polega 

na zamknięciu cyklu życia produktu, który w ujęciu linearnym oznacza sekwencję: produkcja 

- użytkowanie - usunięcie odpadu (ujęcie zwane "od kołyski do grobu" - ang "from cradle to 

grave"). Zamykając cykl życia otrzymujemy zaś sekwencję: produkcja - użytkowanie - 

wykorzystanie odpadu w kolejnym cyklu produkcyjnym (ujęcie zwane "od kołyski do kołyski" - 

ang "from cradle to cradle"). Istotą tego podejścia jest wykorzystanie odpadów powstałych 

w cyklu życia produktu i tym samym ograniczenie zużycia surowców, zmniejszenie ilości 

składowanych odpadów oraz zwiększenie strumienia odpadów wykorzystywanych w ramach 

odzysku i recyklingu. 
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Poprzez wdrożenie proponowanych rozwiązań planuje się m.in. osiągnięcie do 2030 roku 

poziomu 65% w zakresie recyklingu odpadów komunalnych oraz 75% w zakresie recyklingu 

odpadów opakowaniowych. Strumień odpadów przeznaczonych do składowania ma wynieść 

do 2030 roku maksymalnie 10%. Zagadnienia te uwzględnia zarówno Krajowy plan 

gospodarki odpadami, przyjęty uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie 

Krajowego planu gospodarki odpadami 2022, jak również Plan gospodarki odpadami dla 

województwa małopolskiego na lata 2016 - 2022. W celu wdrożenia gospodarki odpadami 

w obiegu zamkniętym zostały już uruchomione fundusze na pilotażowe programy, których 

celem jest upowszechnienie doświadczeń we wdrażaniu gospodarki odpadami o obiegu 

zamkniętym na poziomie gminy.  

 

Plan gospodarki odpadami województwa małopolskiego na lata 2016-20227 

Zgodnie z Planem gospodarki odpadami województwa małopolskiego na lata 2016-2022 do 

kierunków działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów należą.: 

1) Działania horyzontalne: 

• Wdrożenie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz 

o gospodarce odpadami (BDO). Gromadzenie wiarygodnych danych o ilości 

wytwarzanych odpadów - na poziomie krajowym i regionalnym stanowi 

podstawę monitorowania postępu ZPO w kontekście wyznaczonych celów.  

2) Działania mogące mieć wpływ na fazę projektu, produkcji i dystrybucji: 

• Zapobieganie powstawaniu odpadów w projektowaniu produktów, 

Ekoprojektowanie. Promocja ekoprojektowania – systematycznego 

uwzględniania aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu z 

zamiarem poprawienia charakterystyki oddziaływania, jakie dany produkt 

wywiera na środowisko przez cały cykl życia. 

3) Działania mogące mieć wpływ na fazę konsumpcji i użytkowania, skierowane do 

lokalnych społeczności, w tym firm i przedsiębiorców: 

• Kampanie promujące sens hierarchii postępowania z odpadami (w tym: 

mniej konsumpcyjny styl życia). Kampania gminy promująca sens hierarchii 

sposobów postępowania z odpadami, w tym: mniej konsumpcyjny styl życia. 

Działania promujące zachowania wspierające koncepcję stylu życia opartego 

o świadomą konsumpcję dóbr i zasobów, ograniczenie nadmiernej 

konsumpcji i promowanie inwestycji w edukację, kulturę, rozrywkę i sport 

niebędących związanymi z zakupami środków materialnych. Promowanie 

mniej konsumpcyjnego stylu życia poprzez np. wdrażanie koncepcji 

„kupowania usługi zamiast produktu”, promocję niematerialnych prezentów 

dla dzieci i dorosłych, inwestowanie w edukację i kulturę, w tym oddziaływanie 

poprzez instrumenty ekonomiczne: opłaty od jednorazowych toreb, opłaty od 

jednorazowych naczyń itd. Promocja powinna następować przez akcje 

edukacyjno-informacyjne kierowane szczególnie dla dzieci i młodzieży. 

Samorządy lokalne powinny wspierać rozwijanie zainteresowań dzieci 

i młodzieży – domy kultury, koła zainteresowań, stworzenie oferty edukacyjnej 

wraz z dofinansowaniem kursów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych, 

organizowanie zawodów sportowych, imprez kulturalno-rozrywkowych, 

koncertów, przedstawień dla szerokiej grupy odbiorców, turystykę itd.  

                                                
7 Plan gospodarki odpadami województwa małopolskiego na lata 2016-2022 
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Ponadto powinny być promowane niematerialne formy prezentów – np. bilety 

do kina czy na imprezy zamiast zakupów prezentów materialnych, co wymaga 

stworzenia bazy ofert w tym zakresie. 

• Inicjowanie i promowanie poprzez samorządy regionalne inicjatyw, 

konkursów dla „małoodpadowych” gmin, miast w stałych cyklicznych 

programach wieloletnich. Istotne jest dokumentowanie możliwości 

zastosowania i ocena wypracowanych wskaźników w zakresie ZPO zarówno 

w przypadku gospodarstw domowych, jak i sektora gospodarczego, 

a następnie analiza porównawcza w celu wskazania najlepszych praktyk 

w danej dziedzinie. Działanie polegające na inicjowaniu i promowaniu poprzez 

samorządy regionalne inicjatyw, konkursów dla „małoodpadowych” gmin, 

miast w stałych cyklicznych programach wieloletnich ma zmierzać ku 

ograniczeniu ilości zbieranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz 

redukcji marnotrawienia żywności. 

• Lokalna platforma internetowa na rzecz ZPO opracowana częściowo na 

poziomie krajowym, realizowana w kontekście lokalnym. Opracowanie 

i wdrożenie na poziomie lokalnym portalu internetowego ogólnodostępnego 

(najlepiej powiązanego z oficjalną stroną miast, gminy czy regionu), który 

będzie stanowił bank danych, dotyczących ZPO, obejmujący zakres informacji 

opracowanych w ramach programu krajowego (może to być przekierowanie 

na ogólnokrajową platformę ZPO – np. http://ekoszyk.mos.gov.pl/ lub 

http://naszesmieci.mos.gov.pl/), oraz przedstawiający produkty i działania 

promujące mniej konsumpcyjny styl życia. Portal powinien być skierowany do 

lokalnej społeczności, w tym firm i przedsiębiorców, i zawierać informacje, 

kalendarze wydarzeń, promować produkty lokalne, produkty o ograniczonym 

oddziaływaniu na środowisko, produkty trwałe, informacjach o sieciach 

napraw i dystrybucji produktów wtórnych (ponowne użycie) oraz miejscach 

zagospodarowania odpadów, wskazówki na temat podejmowania 

świadomych wyborów konsumenckich, itd. Portal powinien być pod zarządem 

gminy (np. dział promocji) i być na bieżąco aktualizowany. 

• Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z normą 

ISO 14001 oraz EMAS w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. 

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem wg. normy ISO 14001 oraz 

EMAS wiąże się ze zintegrowanym podejściem do ochrony środowiska 

w instytucjach publicznych, jak i w przedsiębiorstwach. Uzyskanie certyfikatu 

potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego 

potwierdza, że w organizacji został przeprowadzony przegląd stanu presji na 

środowisko, w tym wynikającej z wytwarzanych odpadów oraz że zostały 

określone cele (w tym mogą one obejmować wskaźniki wytwarzanych 

odpadów), dla których wyznaczono weryfikowalne wskaźniki i że postęp 

będzie monitorowany przez zewnętrznego audytora. Ogólnie wdrażanie 

systemów ISO 14001 i EMAS wymusza uporządkowanie stanu wiedzy 

o wywieranych presjach oraz określenie wskaźników poprawy, które 

podlegają monitoringowi. W ten sposób w organizacji/instytucji posiadającej 

wdrożony system zarządzania środowiskowego znacznie łatwiej monitorować 

skutki i efekty podejmowanych działań na rzecz ZPO. Poza tym możliwe jest 

też porównanie uzyskiwanych efektów z innymi organizacjami/instytucjami 

(benchmarking). 
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• Programy i konkursy w celu podniesienia świadomości na temat 

strategii ograniczania odpadów w ramach Europejskiego Tygodnia 

Zapobiegania Powstawaniu Odpadów. Uczestnictwo w Europejskim 

Tygodniu Redukcji Odpadów, który rozpoczął się jako 3-letni projekt w ramach 

programu Life + Komisji Europejskiej, zainicjowany w celu podniesienia 

świadomości na temat strategii ograniczania odpadów oraz o polityce Unii 

Europejskiej i jej państw członkowskich w tym zakresie. Podstawowe cele 

edukacyjne obejmują: 

o wspieranie działań dotyczących redukcji odpadów w Europie, 

o wyróżnienie pracy wykonanej przez różne podmioty, poprzez 

konkretne przykłady redukcji odpadów, 

o  zachętę do zmiany zachowania Europejczyków (zużycie, produkcja) 

w życiu codziennym. 

Inicjatywa kierowana jest do organizacji publicznych w całej Europie, które 

posiadają kompetencje w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów 

i odpowiedziały na zaproszenie do udziału w imprezie. Drugą grupą adresatów 

są obywatele Europy, którzy uczestniczą w działaniach organizowanych przez 

organizatorów projektów w celu zapoznania się z praktykami ZPO, które mogą 

realizować w życiu codziennym. Działanie to ma zmierzać ku redukcji ilości 

zbieranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz ograniczeniu 

marnotrawienia żywności. 

• Budowa i promocja sieci napraw i ponownego użycia. Działalność ta 

stanowi jeden z priorytetów ZPO, gdyż prowadzi do wydłużenia czasu 

użytkowania produktów, co można bezpośrednio odnieść do ograniczenia 

powstawania odpadów. Sieci napraw i ponownego użycia powinny obejmować 

produkty priorytetowe: sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, zabawki, 

odzież i obuwie. Sieci ponownego wykorzystania i napraw powinny działać 

w powiązaniu z punktami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

(PSZOK). W każdej gminie powinny powstać punkty, do których mieszkańcy 

mogliby przywozić zbędne produkty do ponownego użycia lub produkty 

wymagające przygotowania do ponownego użycia. W każdej gminie powinny 

powstać punkty, do których mieszkańcy mogliby przywozić zbędne produkty 

do ponownego użycia lub produkty wymagające przygotowania do 

ponownego użycia. Proponuje się wykorzystanie już istniejących i obecnie 

tworzonych punktów selektywnego zbierania odpadów. Dalsze elementy sieci 

powinny mieć charakter ponadgminny (wojewódzki), tak aby zapewnić 

wymagany strumień produktów do naprawy. Sieci powinny przyjmować 

również sprzęty wycofane z instytucji (np. banków, urzędów), które są z reguły 

lepszej jakości. Wdrożenie sieci powinno być każdorazowo poprzedzone 

planem i analizą opłacalności ekonomicznej.  
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W obszarze działań na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych, w tym 

odpadów żywności i innych odpadów ulegających biodegradacji, wskazać należy na 

następujące kierunki działań wynikające z Kpgo 2022: 

a) powtórne użycie, w przypadku odpadów komunalnych innych niż odpady żywności 

i odpady ulegające biodegradacji: 

• tworzenie punktów ponownego użycia umożliwiających wymianę 

rzeczy używanych, między innymi przy PSZOK. Punkty takie powinny 

dawać możliwość pozostawienia sprawnych, a już niepotrzebnych, na 

przykład urządzeń domowych i pobrania innych użytecznych rzeczy, 

• tworzenie punktów napraw rzeczy oraz produktów, które właściciele 

chcieliby w dalszym ciągu użytkować, lub przekazać po naprawie 

zainteresowanym, 

• organizowanie giełd wymiany różnych rzeczy, w tym w szczególności 

urządzeń domowych, ubrań i obuwia, 

b) ekoprojektowanie (systematyczne uwzględnianie aspektów środowiskowych przy 

projektowaniu produktu z zamiarem poprawienia charakterystyki oddziaływania, jakie 

dany produkt wywiera na środowisko na etapie wytwarzania i przez cały cykl życia 

oraz realizację projektów badawczych w zakresie ekoprojektowania, a także takie 

projektowanie, które wydłuża czas użytkowania produktu i pozwala na wykorzystanie 

elementów do powtórnego użycia), 

c) tworzenie banków żywności gromadzących i dystrybuujących dla osób 

potrzebujących żywność o krótkim czasie pozostającym do upływu terminu ich 

przydatności do spożycia, 

d) wykorzystywanie odpadów żywności niezdatnej dla ludzi do innych celów, 

e) edukację w zakresie zasad zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych,  

w tym odpadów żywności i innych odpadów ulegających biodegradacji. 

 

 

5.8.3. Analiza SWOT 

G O S P O D A R K A  O D P A D A M I  

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Większość mieszkańców objęta systemem 

selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Funkcjonujący PSZOK. 

3. Osiągnięcie wymaganych poziomów 
recyklingu. 

1. Konieczność zwiększenia świadomości 

ekologicznej społeczeństwa w temacie 

gospodarki odpadami. 

2. Istniejące wyroby azbestowe na terenie 

gminy.  

3. Dzikie wysypiska występujące na terenie 

gminy. 

4. Spalanie odpadów w domowych kotłach.  
5. Nieprawidłowa segregacja śmieci. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Edukacja ekologiczna mieszkańców. 

2. Zwiększenie stopnia odzysku materiałów 

ze strumienia odpadów komunalnych. 

1. Nieprzepisowe składowanie odpadów. 

2. Odpady związane z ruchem turystycznym. 
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5.9. Zasoby przyrodnicze 

Realizując zadania zawarte w niniejszym Programie Ochrony Środowiska należy uwzględnić 

ochronę gatunkową roślin i zwierząt, wynikającą z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 142, t.j.), mającą na celu zapewnienie przetrwania 

i właściwego stanu okazów gatunków oraz ich siedlisk i ostoi. Wymagane jest również 

przestrzeganie zapisów ww. ustawy, dotyczących zakazów oraz odstępstw od zakazów 

w odniesieniu do ww. gatunków oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, 

zwłaszcza: 

• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016r. poz. 2183), 

• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014r. poz. 1409), 

• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014r. poz. 1408). 

 

5.9.1. Formy ochrony przyrody 

Na terenie gminy Tomice występują następujące formy ochrony przyrody: 

• Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy, 

• 4 pomniki przyrody. 

 

 

Obszar Natura 2000 Dolina Dolej Skawy  

Obszar obejmuje największe kompleksy stawów w dolinie górnej Wisły. Stawy położone są 

ze wszystkich stron małego miasteczka Zator. Prowadzona jest tu intensywna hodowla ryb, 

ale wiele stawów jest mocno zarośniętych roślinnością wodną. W ostoi znajdują się 

żwirownie z wyspami, chętnie zasiedlanymi przez ptaki. 

 

Geologia i gleby: 

Najbardziej rozpowszechnionymi utworami geologicznymi są utwory młodszego plejstocenu. 

Na wysoczyznach występują one jako deluwia, lessy lub utwory lessopodobne, w obszarze 

wyższych teras akumulacyjnych dolin rzecznych są to piaski, żwiry i pyłowe utwory 

lessowate. Najniższe terasy dolin rzecznych zbudowane są z utworów holoceńskich takich 

jak żwiry i piaski, przykryte glinami, mułami i iłami serii powodziowej. Pod osadami 

czwartorzędowymi, na głębokości poniżej 300 metrów, w utworach karbońskich znajdują się 

znaczne pokłady węgla kamiennego. Główne typy gleb Doliny Dolnej Skawy to gleby 

brunatne, bielicowe i mady. 

 

Hydrologia: 

Najważniejszym elementem sieci hydrograficznej Doliny Dolnej Skawy są duże kompleksy 

stawów hodowlanych: Spytkowice, Przeręb, Bugaj i Stawy Monowskie. Sprzyjające warunki 

geomorfologiczne oraz geologiczne (trudno przepuszczalne podłoże zbudowane z gruntów 

gliniastych, na których zalega warstwa namułów) oraz łatwość doprowadzania 

i odprowadzania wody ze stawów sprawiły, że hodowla ryb na tym terenie prowadzona jest 

od XIV wieku. Główne rzeki to Wisła i uchodząca do niej Skawa, które, wraz z wszystkimi 

swoimi dopływami, tworzą bogatą sieć rzeczną. Sieć rzek uzupełnia gęsta sieć rowów 

melioracyjnych oraz rowów doprowadzających wodę do poszczególnych stawów. 
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Struktura krajobrazu: 

Krajobraz kształtowany jest przez mozaikę pól uprawnych, otwartych stawów hodowlanych 

i użytków zielonych. Część terenów, zwłaszcza położonych w dolinie Wisły i Skawy to niziny, 

a część to tereny pagórkowate i wyżynne. Znajdują się tu również stare żwirownie z wyspami 

chętnie zasiedlanymi przez ptaki. Wisła i Skawa mają kręty bieg, a towarzyszą im liczne 

starorzecza i terasy rzeczne. 

 

Korytarze ekologiczne: 

Dolina Dolnej Skawy wraz z obszarami: Dolina Dolnej Soły, Stawy w Brzeszczach i Dolina 

Górnej Wisły, stanowią ważny kompleks obszarów chroniących korytarz ekologiczny, jakim 

jest górna Wisła wraz z jej najważniejszymi dopływami. 

 

Istniejące formy ochrony przyrody, w tym sąsiadujące obszary Natura 2000, jeśli jest to 

istotne dla obszaru:  

Na terenie Doliny Dolnej Skawy występują 2 rezerwaty: Przeciszów (85,13 ha) i Żaki 

(17,52 ha). Sąsiadujące obszary Natura 2000 to: Dolina Dolnej Soły PLB120004, Stawy 

w Brzeszczach PLB120009 i Dolina Górnej Wisły PLB240001. Mała część Doliny Dolnej 

Skawy (48,7 ha) pokrywa się z siedliskowym obszarem Natura 2000 Wiśliska PLH120084. 

 

Stawy hodowlane Doliny Dolnej Skawy pełnią też bardzo ważną rolę w okresie wiosennej 

i jesiennej migracji, stanowiąc przystanek na trasie wędrówek ptaków. Bogata sieć 

zbiorników wodnych i w wielu miejscach naturalny charakter dolin rzecznych ściągają tu 

tysiące przelatujących przez tę ostoję osobników, zapewniając bogatą bazę pokarmową 

i miejsce odpoczynku dla wielu gatunków, szczególnie blaszkodziobych, siewkowatych oraz 

czaplowatych. Stwierdzone tutaj stada osiągają największe liczebności odnotowane 

w Małopolsce oraz istotne dla awifauny kraju. 

 

W ostoi występuje co najmniej 16 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 

6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jedno z nielicznych w Polsce stanowisk 

lęgowych podgorzałki; bardzo liczna populacja rybitwy zwyczajnej, rybitwy białowąsej 

i ślepowrona W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej 

(C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), mewa czarnogłowa, podgorzałka 

(PCK), rybitwa białowąsa (PCK), rybitwa rzeczna, ślepowron (PCK), cyranka, czernica, 

gęgawa, głowienka, kokoszka, krakwa, perkoz dwuczuby, sieweczka rzeczna, śmieszka, 

zausznik; stosunkowo wysoką liczebność (C7) osiągają: bąk (PCK), krwawodziób, perkozek. 
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W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe dane na temat obszaru Natura 2000 Dolina 

Dolnej Skawy. 

 

Tabela 39. Informacje dotyczące obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy. 

Nazwa Dolina Dolnej Skawy 

Data wyznaczenia 2008-11-21 

Powierzchnia [ha] 6 818,64 

Kod obszaru PLB120005 

Rodzaj ochrony dyrektywa ptasia 

Województwa, w których 
znajduje się obiekt 

małopolskie 

Powiaty wadowicki, oświęcimski, chrzanowski 

Gminy 
Przeciszów, Zator, Wadowice, Wieprz, Spytkowice, Babice, 
Tomice, Alwernia, Oświęcim (gmina wiejska) 

Dane aktu prawnego o 
wyznaczeniu 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2008 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków 

Czy ustanowiono plan zadań 
ochronnych 

tak 

źródło: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/ 

 

 

Na poniższym rysunku przedstawiono położenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy 

na terenie gminy Tomice. 
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Rysunek 27. Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy na terenie gminy Tomice. 

źródło: geoserwis.gos.gov.pl 
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Plan Zadań Ochronnych (PZO) 

Projekt planu sporządza sprawujący nadzór nad obszarem (zwykle regionalny dyrektor 

ochrony środowiska, niekiedy dyrektor parku narodowego). W procedurze tej konieczny jest 

udział osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych 

i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, a także możliwość 

wnoszenia uwag i wniosków ze strony ogółu społeczeństwa. Regionalny dyrektor ochrony 

środowiska ustanawia plan na okres 10 lat, w drodze aktu prawa miejscowego w formie 

zarządzenia, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000. Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika 

to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt. 

 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera: 

• opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000, 

• identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk 

będących przedmiotami ochrony, 

• cele działań ochronnych, 

• określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: 

ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; 

monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; 

uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony, 

• wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz 

planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia 

zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub 

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin 

i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, 

• wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub 

całości obszaru. 

 

Dla Obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy ustanowiono plan zadań ochronnych – 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 18 września 

2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina 

Dolnej Skawy PLB120005 oraz Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Krakowie z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005. 
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Rysunek 28. Lokalizacja istniejących zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 
gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000. 

źródło: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9 grudnia 2016 
r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dolina Dolnej Skawy PLB120005 
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Rysunek 29. Lokalizacja potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 
gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000. 

źródło: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9 grudnia 2016 
r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dolina Dolnej Skawy PLB120005 
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Rysunek 30. Lokalizacja obszarów wdrażania działań ochronnych. 

źródło: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9 grudnia 2016 
r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dolina Dolnej Skawy PLB120005 

 

 

Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Tomice zlokalizowane są 4 pomniki przyrody, które zestawiono w tabeli. 
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Tabela 40. Informacje dotyczące pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Tomice. 

Lp. Nazwa 
Data 

ustanowienia 
Typ pomnika 

Podtyp 
pomnika 

Rodzaj 
tworu 

Gatunek 
drzewa 

Wysokość 
[m] 

Pierśnica 
[cm 

Tekstowy opis 
granic 

Dane aktu prawnego o 
ustanowieniu 

1. brak 1980-12-03 wieloobiektowy 
grupa 
drzew 

drzewo Lipa - Tilia sp. 23 144 

na skarpie po 
zachodniej i 
północnej 

stronie byłej 
spółdzielni 

(Witanowice) 

Decyzja RLS-op-7141p/7/80 
Wojewody Bielskiego z dnia 
03.12.1980 roku w sprawie 
uznania za pomnik przyrody 

Zmiany: 

- Rozporządzenie Nr 3/09 
Wojewody Małopolskiego z 

dnia 31.07.2009 roku w 
sprawie pozbawienia statusu 

pomników przyrody 

- Uchwała Nr XVIII/140/2012 
RG Tomice z dnia 05.10.2012 

roku 

drzewo Lipa - Tilia sp. 18 77 

drzewo Lipa - Tilia sp. 18 77 

2. brak 1964-01-25 wieloobiektowy 
grupa 
drzew 

drzewo 

8 szt.  

 Lipa 
drobnolistna - 
Tilia cordata 

każde  

14 

każde 

99 

w otoczeniu 
kościoła 

(Radocza) 

Decyzja Rol. IX-3/94/63 
Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Krakowie z dnia 

25.01.1964 roku 

Zmiana: 

- Uchwała Nr XXX/242/2013 
Rady Gminy Tomice z dnia 
30.12.2013 roku w sprawie 

zniesienia ochrony z siedmiu 
drzew wchodzących w skład 

grupy drzew uznanej za pomnik 
przyrody 

3. brak 1964-01-25 wieloobiektowy 
grupa 
drzew 

drzewo Lipa - Tilia sp. 16 86 
na starym 
cmentarzu 

pocholerycznym 
(Radocza) 

 

 

Decyzja Rol. IX-3/97/63 
Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Krakowie z dnia 

25.01.1964 roku 

 

 

drzewo Lipa - Tilia sp. 17 77 
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Lp. Nazwa 
Data 

ustanowienia 
Typ pomnika 

Podtyp 
pomnika 

Rodzaj 
tworu 

Gatunek 
drzewa 

Wysokość 
[m] 

Pierśnica 
[cm 

Tekstowy opis 
granic 

Dane aktu prawnego o 
ustanowieniu 

Zmiana: 

- UCHWAŁA NR IX/59/2015 
RADY GMINY TOMICE z dnia 

2 października 2015 roku w 
sprawie zniesienia ochrony z 

części pomnika przyrody 
obejmującego grupę drzew na 
działce ewidencyjnej nr 71 w 

miejscowości Radocza 

4. 
Witan i 
Mikołaj 

1980-12-03 wieloobiektowy 
grupa 
drzew 

drzewo 
Dąb 

szypułkowy - 
Quercus robur 

20 131 

na grobli 
potoku, obok 

boiska 
sportowego 

(Witanowice) 

Decyzja RLS-op-7141p/7/80 
Wojewody Bielskiego z dnia 
03.12.1980 roku w sprawie 
uznania za pomnik przyrody 

Zmiany: 

- Rozporządzenie Nr 3/09 
Wojewody Małopolskiego z 

dnia 31.07.2009 roku w 
sprawie pozbawienia statusu 

pomników przyrody 

- Uchwała Nr XVIII/140/2012 
Rady Gminy Tomice z 
05.10.2012 w sprawie 

zniesienia formy ochrony 
przyrody-drzewa uznanego za 

pomnik 

- Uchwała Nr XXXIII/257/2017 
Rady Gminy Tomice z dnia 27 

grudnia 2017 r. w sprawie 
nadania imion drzewom w 
grupie drzew uznanej za 

pomnik przyrody w 
Witanowicach 

drzewo 
Dąb 

szypułkowy - 
Quercus robur 

19 157 

źródło: http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/ 
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5.9.2. Lasy 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia gruntów leśnych na 

terenie gminy Tomice wynosi 559,53 ha, co daje lesistość na poziomie 13,4%. Wskaźnik 

lesistości gminy jest niższy niż średnia krajowa, która wynosi 29,5%. Nadzór nad lasami 

znajdującymi się na terenie gminy Tomice, z wyłączeniem lasów prywatnych, sprawuje 

Nadleśnictwo Andrychów należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Katowicach. Strukturę gruntów leśnych na terenie gminy Tomice przedstawiono 

w poniższej tabeli. 
 

Tabela 41. Struktura gruntów leśnych na terenie gminy Tomice. 

Powierzchnia gruntów leśnych ha 559,53 

Lesistość  % 13,4 

Grunty leśne publiczne ogółem ha 206,53 

Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa ha 206,53 

Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w 
zarządzie Lasów Państwowych 

ha 201,19 

Grunty leśne prywatne ha 353,00 

Powierzchnia lasów ha 557,19 

Powierzchnia lasów publicznych  ha 204,19 

Powierzchnia lasów prywatnych ha 353,00 

źródło: GUS, stan na 31.12.2017r. 

 

 
Rysunek 31. Lasy na terenie gminy Tomice. 
źródło: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy 
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5.9.3. Analiza SWOT 

O C H R O N A  P R Z Y R O D Y  

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Istnienie obszarów chronionych. 
2. Bogate zasoby fauny i flory. 

1. Przekształcanie środowiska związane 
z działalnością człowieka. 

2. Napływ zanieczyszczeń spoza granic gminy. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Ograniczenie zanieczyszczeń wód, gleb 
oraz powietrza pochodzących ze źródeł 
lokalnych. 

2. Dokarmianie zwierząt, zwłaszcza w porze 
zimowej. 

3. Zabiegi pielęgnacyjne na roślinach. 

1. Zanieczyszczenie środowiska (powietrza, 
gleb, wód). 

2. Złe metody prowadzenia gospodarki rolnej. 
3. Niekontrolowany ruch turystyczny. 

4. Brak środków finansowych na inwestycje 
związane z ochroną przyrody. 

5. Pożary. 

6. Czynniki atmosferyczne. 

7. Szkodniki oraz pasożyty. 

 

 

5.10. Zagrożenia poważnymi awariami 

5.10.1. Stan aktualny 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo Ochrony Środowiska 

(Dz.U. z 2018, poz 799 t.j. z późn zm.) mówiąc o: 

a)  „poważnej awarii - 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”.  

b) „poważnej awarii przemysłowej– rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie”. 

 

Obejmują one takie rodzaje zdarzeń jak: 

1. Pożary na dużych obszarach, pożary długo trwające, a także pożary towarzyszące 

awariom z udziałem materiałów niebezpiecznych, które powodują zniszczenie lub 

zanieczyszczenie środowiska; 

2. Awarie i katastrofy w zakładach przemysłowych, transporcie, rozładunku  

i przeładunku materiałów niebezpiecznych i innych substancji, powodujących 

zanieczyszczenie środowiska; 

3. Awarie budowli hydrotechnicznych, powodująca zanieczyszczenie chemiczne lub 

biologiczne środowiska; 

4. Klęski żywiołowe, powodujące zanieczyszczenie chemiczne lub biologiczne 

środowiska. 
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Jak wynika z informacji udostępnionych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Krakowie na terenie gminy Tomice nie występują zakłady o dużym ani o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

 

Należy zaznaczyć, iż zagrożenie spowodowania poważnej awarii wynikać może także 

z transportu substancji niebezpiecznych. Dotyczy to np. paliw płynnych, które przewożone są 

praktycznie po wszystkich drogach, gdzie występują stacje paliw płynnych.  

 

 

5.10.2. Analiza SWOT 

P O W A Ż N E  A W A R I E  

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Brak na terenie gminy zakładów 
zwiększonego lub dużego ryzyka 
zagrożenia poważną awarią. 

1. Obecność drogi krajowiej którymi mogą być 
transportowane substancje niebezpieczne. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Opracowanie metod postępowania w razie 
wystąpienia zdarzeń kwalifikowanych jako 
poważne awarie. 

2. Zwiększenie świadomości społeczeństwa 
na temat postępowania w przypadku 
wystąpienia poważnej awarii. 

1. Zdarzenia losowe przy ciągach 
komunikacyjnych (wypadki, rozszczelnienia). 
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6. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich 

finasowanie 

 

6.1. Wyznaczone cele i zadania 

Cele niniejszego programu zostały wyznaczone na podstawie: 

• Zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla poszczególnych komponentów środowiska; 

• Możliwości finansowych analizowanej JST; 

• Celów dokumentów wyższego szczebla (poziom powiatowy, wojewódzki i krajowy); 

• Celów dokumentów lokalnych (funkcjonujących na terenie omawianej JST). 
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Tabela 42. Wykaz kierunków interwencji, celów oraz zadań wyznaczonych w ramach POŚ. 

Kierunek 
interwencji 

Cel 
średnio-

okresowy 

Cel 
krótko-

okresowy 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Źródło 
finansowania 

Prognozowane 
nakłady 

finansowe  

Wskaźnik 
monitoringu 

realizacji zadania 
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Zadania własne 

OP.1. Poprawa jakości powietrza poprzez 
likwidację niskiej emisji realizowana w 

ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Tomice. 

2019 – 
2026  

Gmina Tomice 
środki własne, 

środki 
zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 

OP.2. Kontrole przestrzegania zakazu 
spalania odpadów w urządzeniach 

grzewczych i na otwartych 
przestrzeniach. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice środki własne 
w ramach 

działań 
statutowych 

Ilość 
przeprowadzonych 

kontroli 

OP.3. Modernizacja systemów 
ogrzewania budynków użyteczności 
publicznej na terenie gminy Tomice. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice 
środki własne, 

środki 
zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Ilość 
zmodernizowanych 

kotłowni 

OP.4. Poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach użyteczności 

publicznej, w tym poprzez ich 
kompleksową termomodernizację. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice 
środki własne, 

środki 
zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Ilość 
przeprowadzonych 
termomodernizacji 

OP.5. Wprowadzenie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
zapisów stwarzających warunki do 

stosowania odnawialnych źródeł energii. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice 
środki własne, 

środki 
zewnętrzne 

w ramach 
tworzenia 

dokumentów 
planistycznych 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 

OP.6. Ograniczanie pylenia wtórnego 
poprzez czyszczenie ulic na mokro, 

szczególnie w czasie dni bezopadowych. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 

OP.7. Modernizacja oświetlenia ulicznego 
2019 – 
2021 

Gmina Tomice środki własne 300 000 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 
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Kierunek 
interwencji 

Cel 
średnio-

okresowy 

Cel 
krótko-

okresowy 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Źródło 
finansowania 

Prognozowane 
nakłady 

finansowe  

Wskaźnik 
monitoringu 

realizacji zadania 

Zadania monitorowane 

OP.8. Projekt zintegrowany LIFE w 
zakresie wdrażania programu ochrony 

powietrza dla Województwa 
Małopolskiego. 

2019 – 
2021  

Gmina Tomice, 
Województwo 
Małopolskie 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

193 743 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 

OP.9. Modernizacja, budowa i 
przebudowa dróg na terenie Gminy 

Tomice (odcinki <1 km). 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
zarządcy dróg 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Długość 
zmodernizowanych, 

wybudowanych i 
przebudowanych 

dróg 

OP.10. Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powstających ze 

spalania paliw na potrzeby c.o. oraz 
c.w.u. obiektów mieszkalnych – 

modernizacja indywidualnych kotłowni 
domowych. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
mieszkańcy 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Ilość 
zmodernizowanych 
kotłowni domowych 

OP.11. Realizacja zadań 
monitoringowych jakości powietrza w 
ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska. 

2019 – 
2026 

WIOŚ w Krakowie środki własne 
w ramach 

działań 
statutowych 

Klasa jakości 
powietrza 

OP.12. Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w ramach 

realizacji Programu priorytetowego 
„Czyste Powietrze”. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 

mieszkańcy 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Ilość 
przeprowadzonych 
termomodernizacji 

OP.13. Realizacja inwestycji z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii na terenie Gminy Tomice. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
mieszkańcy 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Ilość 
zamontowanych 
instalacji OZE 

OP.14. Prowadzenie kampanii 
edukacyjnych w zakresie konieczności 

ochrony powietrza i wpływu 
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie w 
tym promowanie odnawialnych źródeł 

energii. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
placówki 

oświatowe 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Ilość 
przeprowadzonych 

działań 
promocyjnych 
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Kierunek 
interwencji 

Cel 
średnio-

okresowy 

Cel 
krótko-

okresowy 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Źródło 
finansowania 

Prognozowane 
nakłady 

finansowe  

Wskaźnik 
monitoringu 

realizacji zadania 
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Zadania własne 

ZH.1. Wprowadzanie do pzp informacji z 
map akustycznych, zapisów dotyczących 

klasyfikacji terenów pod względem 
akustycznym, stosowanie zasad 

strefowania oraz elementów uspokojenia 
ruchu. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice środki własne 

w ramach 
tworzenia 

dokumentów 
planistycznych 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 

Zadania monitorowane 

ZH.2. Kontrola emisji hałasu do 
środowiska z obiektów działalności 

gospodarczej. 

2019 – 
2026 

WIOŚ w Krakowie środki własne 
w ramach 

działań 
statutowych 

Poziom hałasu 

ZH.3. Kontrola emisji hałasu do 
środowiska z dróg krajowych i 

wojewódzkich. 

2019 – 
2026 

zarządcy dróg środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Poziom hałasu 

ZH.4. Realizacja inwestycji drogowych 
ograniczających emisję hałasu (m.in. 
nawierzchni o obniżonej hałaśliwości, 

ekranów akustycznych, w tym stosowanie 
naturalnych (w postaci ścian roślinności) 

lub półnaturalnych (rośliny pnące na 
ekranach), wałów ziemnych oraz zieleni 

izolacyjnej wzdłuż dróg i ulic). 

2019 – 
2026 

zarządcy dróg środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 

ZH.5. Stosowanie rozwiązań 
ograniczających hałas w zakładach 

przemysłowych (np. obudowy 
dźwiękochłonne, tłumiki dźwięku, izolacje 

akustyczne). 

2019 – 
2026 

przedsiębiorcy 
środki własne, 

środki 
zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 

ZH.6. Prowadzenie edukacji ekologicznej 
dot. klimatu akustycznego: w zakresie 
szkodliwości hałasu oraz promowania 

ruchu pieszego, jazdy na rowerze i 
transportu publicznego. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
placówki 

oświatowe 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Ilość 
przeprowadzonych 

działań 
promocyjnych 
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Kierunek 
interwencji 

Cel 
średnio-

okresowy 

Cel 
krótko-

okresowy 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Źródło 
finansowania 

Prognozowane 
nakłady 

finansowe  

Wskaźnik 
monitoringu 

realizacji zadania 
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Zadania własne 

PEM.1. Wprowadzanie do planów 
zagospodarowania przestrzennego 
zapisów dot. ochrony przed polami 

elektromagnetycznymi. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice środki własne 

w ramach 
tworzenia 

dokumentów 
planistycznych 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 

Zadania monitorowane 

PEM.2. Prowadzenie monitoringu pół 
elektromagnetycznych (zgodnie z PMŚ). 

2019 – 
2026 

WIOŚ w Krakowie środki własne 
w ramach 

działań 
statutowych 

Poziom PEM 

PEM.3. Prowadzenie ewidencji źródeł 
wytwarzających pola 
elektromagnetyczne. 

2019 – 
2026 

Starostwo 
Powiatowe w 
Wadowicach 

środki własne 
w ramach 

działań 
statutowych 

Ilość podmiotów 
będących źródłem 

PEM 

PEM.4. Edukacja społeczeństwa z 
zakresu oddziaływania i szkodliwości 

PEM 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
placówki 

oświatowe 
środki własne 

zależne od 
potrzeb 

Ilość 
przeprowadzonych 

działań 
promocyjnych 
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Zadania monitorowane 

GW.1. Przebudowa wałów 
przeciwpowodziowych na Skawie w 

Tomicach i Radoczy. 

2019 – 
2026 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 

Polskie 

środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 

GW.2. Rozbudowa wałów 
przeciwpowodziowych na Zygodówce w 

Woźnikach. 

2019 – 
2026 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 

Polskie 

środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 

GW.3. Przebudowa wałów 
przeciwpowodziowych na potoku 

Radoczanka w Radoczy 

2019 – 
2026 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 

Polskie 

środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 
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Kierunek 
interwencji 

Cel 
średnio-

okresowy 

Cel 
krótko-

okresowy 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Źródło 
finansowania 

Prognozowane 
nakłady 

finansowe  

Wskaźnik 
monitoringu 

realizacji zadania 

GW.4. Regulacja koryt cieków wodnych 
oraz inne przedsięwzięcia wskazane w 

programu inwestycyjnym w zlewni Skawy. 

2019 – 
2026 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 

Polskie 

środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 

GW.5. Wykonanie ewidencji urządzeń 
wałowych (klap, zasuw itp.). 

2019 – 
2026 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 

Polskie 

środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 

GW.6. Budowa umocnień brzegowych 
koryta rzeki Skawy przy ujęciach wody w 

miejscowości Witanowice. 

2019 – 
2026 

Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 

Polskie 

środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 

GW.7. Ograniczenie wpływu rolnictwa na 
wody poprzez racjonalne nawożenie, 

wspieranie i edukację w zakresie rozwoju 
rolnictwa ekologicznego. 

2019 – 
2026 

Rolnicy, MODR, 
ARiMR, 

mieszkańcy 
środki własne 

zależne od 
potrzeb 

Realizacja zadania 
TAK/NIE 

GW.8. Ograniczenie zużycia wody w 
obrębie terenów miejskich (ponowne 

wykorzystanie „wody szarej” i 
„deszczówki” do celów gospodarczych) 

oraz w przemyśle (np. recyrkulacja wody, 
zamykanie obiegu wody). 

2019 – 
2026 

przedsiębiorstwa, 
mieszkańcy 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Realizacja zadania 
TAK/NIE 

GW.9. Działania inwestycyjne i 
utrzymaniowe związane z melioracjami 

wodnymi. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
Zarząd Zlewni 
w Krakowie, 

Zarząd Zlewni 
w Żywcu  

środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 

GW.10. Utrzymanie i konserwacja 
urządzeń melioracji wodnych 

podstawowych. 

2019 – 
2026 

Zarząd Zlewni 
w Krakowie, 

Zarząd Zlewni 
w Żywcu 

środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 
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Kierunek 
interwencji 

Cel 
średnio-

okresowy 

Cel 
krótko-

okresowy 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Źródło 
finansowania 

Prognozowane 
nakłady 

finansowe  

Wskaźnik 
monitoringu 

realizacji zadania 
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Zadania własne 

GWS.1. Prowadzenie ewidencji i kontrola 
zbiorników bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice środki własne 

w ramach 
działań 

statutowych 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 

GWS.2. Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Radocza. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice środki własne 

w ramach 
działań 

statutowych 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 

Zadania monitorowane 

GWS.3. Budowa, rozbudowa i 
modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej 

w Gminie Tomice (odcinki <1 km). 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
przedsiębiorstwa 

wodno – 
kanalizacyjne  

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Długość 
wybudowanej sieci 

kanalizacyjnej 
sanitarnej 

GWS.4. Budowa, rozbudowa i 
modernizacja sieci wodociągowej w 

Gminie Tomice (odcinki <1 km). 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
przedsiębiorstwa 

wodno – 
kanalizacyjne  

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Długość 
wybudowanej sieci 

wodociągowej 

GWS.5. Rozbudowa ujęcia wody dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy 

Tomice i Gminy Brzeźnica. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
przedsiębiorstwa 

wodno – 
kanalizacyjne  

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 

GWS.6. Budowa systemu zasilania w 
wodę sieci wodociągowej w Radoczy z 

wodociągu WPWiK w Wadowicach. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
przedsiębiorstwa 

wodno – 
kanalizacyjne  

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 

GWS.7. Budowa systemu zasilania w 
wodę sieci wodociągowej w Radoczy ze 
stacji uzdatniania wody w Witanowicach. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
przedsiębiorstwa 

wodno – 
kanalizacyjne  

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 

GWS.8. Budowa zbiornika retencyjnego 
wodociągowego na SUW w 

Witanowicach. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
przedsiębiorstwa 

wodno – 
kanalizacyjne  

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 
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Kierunek 
interwencji 

Cel 
średnio-

okresowy 

Cel 
krótko-

okresowy 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Źródło 
finansowania 

Prognozowane 
nakłady 

finansowe  

Wskaźnik 
monitoringu 

realizacji zadania 

GWS.9. Wykonanie ujęć wody 
infiltracyjnej na rzece Skawa studnia  

S-6, S-7. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
przedsiębiorstwa 

wodno – 
kanalizacyjne  

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 

GWS.10. Budowa zbiornika wody pitnej w 
Woźnikach 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
przedsiębiorstwa 

wodno – 
kanalizacyjne  

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 

GWS.11. Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowości Witanowice. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
przedsiębiorstwa 

wodno – 
kanalizacyjne  

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 

GWS.12. Ograniczanie zużycia wody 
poprzez zmniejszenie strat na przesyle 

oraz optymalizację wykorzystania 
istniejącej infrastruktury wodnej. 

2019 – 
2026 

przedsiębiorstwa 
wodno – 

kanalizacyjne 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Realizacja zadania 
TAK/NIE 

GWS.13. Monitoring i zarządzanie siecią 
kanalizacyjną oraz wodociągową. 

2019 – 
2026 

przedsiębiorstwa 
wodno – 

kanalizacyjne 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Realizacja zadania 
TAK/NIE 

GWS.14. Dotacje i budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenach, dla których budowa sieci 
kanalizacyjnej jest nieuzasadniona 

ekonomicznie lub technicznie. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
mieszkańcy 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Ilość przydomowych 
oczyszczalni 

ścieków na terenie 
gminy 

GWS.15. Prowadzenie kontroli 
przestrzegania przez podmioty warunków 

wprowadzania ścieków do wód lub do 
ziemi. 

2019 – 
2026 

WIOŚ w Krakowie środki własne 

w ramach 
działań 

statutowych 

Ilość 
przeprowadzonych 

kontroli 

GWS.16. Działania podejmowane w celu 
ograniczenia dopływu zanieczyszczeń 

związkami azotu pochodzących ze źródeł 
rolniczych 

2019 – 
2026 

OSChR,  
RZGW w 
Krakowie 

środki własne 

w ramach 
działań 

statutowych 

Realizacja zadania 
TAK/NIE 
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Kierunek 
interwencji 

Cel 
średnio-

okresowy 

Cel 
krótko-

okresowy 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Źródło 
finansowania 

Prognozowane 
nakłady 

finansowe  

Wskaźnik 
monitoringu 

realizacji zadania 

GWS.17. Promowanie dobrych nawyków 
w zakresie gospodarki ściekowej w 

gospodarstwach domowych i rolnych 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
placówki 

oświatowe 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Ilość 
przeprowadzonych 

działań 
promocyjnych 

GWS.18. Działania edukacyjne, 
promocyjne, propagujące i 

upowszechniające wiedzę o 
konieczności, celach, zasadach i 

sposobach oszczędnego użytkowania 
wody oraz najważniejszych sprawach 

związanych z odprowadzaniem i 
oczyszczaniem ścieków, w szczególności 

skierowane do dzieci i młodzieży 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
placówki 

oświatowe 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Ilość 
przeprowadzonych 

działań 
promocyjnych 

Z
A

S
O

B
Y

 G
E

O
L

O
G

IC
Z

N
E

  
(Z

S
) 

R
a
c
jo

n
a
ln

e
 i
 e

fe
k
ty

w
n
e
 g

o
s
p
o
d
a
ro

w
a
n

ie
 z

a
s
o

b
a

m
i 

k
o
p
a
lin

 z
e
 z

łó
ż
  

O
c
h
ro

n
a
 z

a
s
o
b

ó
w

 z
łó

ż
 k

o
p

a
lin

 i
 r

e
k
u
lt
y
w

a
c
ja

 t
e
re

n
ó
w

 

p
o
e
k
s
p
lo

a
ta

c
y
jn

y
c
h
  

Zadania własne 

ZS.1. Ochrona zasobów złóż kopalin 
poprzez uwzględnianie ich w 
dokumentach planistycznych. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice środki własne 

w ramach 
tworzenia 

dokumentów 
planistycznych 

Powierzchnia 
surowców 

naturalnych 

Zadania monitorowane 

ZS.2. Ograniczanie niekoncesjonowanej 
eksploatacji zasobów. 

2019 – 
2026 

Starostwo 
Powiatowe w 
Wadowicach, 
Gmina Tomice 

środki własne 
zależne od 

potrzeb 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 
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Kierunek 
interwencji 

Cel 
średnio-

okresowy 

Cel 
krótko-

okresowy 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Źródło 
finansowania 

Prognozowane 
nakłady 

finansowe  

Wskaźnik 
monitoringu 

realizacji zadania 
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Zadania własne 

GL.1. Ochrona gruntów rolnych przed 
zmianą zagospodarowania poprzez 
uwzględnianie ich przeznaczenia w 

dokumentach planistycznych. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice środki własne 

w ramach 
tworzenia 

dokumentów 
planistycznych 

Realizacja zadania 
TAK/NIE 

Zadania monitorowane 

GL.2. Identyfikacja i monitoring osuwisk. 
2019 – 
2026 

Państwowy 
Instytut 

Geologiczny 
Państwowy 

Instytut 
Badawczy, 
Starostwo 

Powiatowe w 
Wadowicach 

środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 

GL.3. Zapobieganie powstawaniu 
osuwisk poprzez właściwe 
zabezpieczanie terenów 

predysponowanych do ich powstania. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
właściciele 

gruntów 
środki własne 

zależne od 
potrzeb 

Realizacja zadania 
TAK/NIE 

GL.4. Prowadzenie prac 
zabezpieczających na obszarach 

stwierdzonych osuwisk zagrażających 
istniejącym obiektom budowlanym oraz 
zabezpieczenie terenów osuwiskowych 

przed dalszym rozszerzaniem się ruchów 
masowych. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
właściciele 

gruntów 
środki własne 

zależne od 
potrzeb 

Realizacja zadania 
TAK/NIE 

GL.5. Właściwe zagospodarowywanie 
terenów osuwiskowych i terenów o 

predyspozycjach osuwiskowych 
(zalesianie, właściwa orka, odwodnienia). 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
właściciele 

gruntów 
środki własne 

zależne od 
potrzeb 

Realizacja zadania 
TAK/NIE 

GL.6. Rekultywacja gruntów 
zdegradowanych i zdewastowanych, 

w kierunku przyrodniczym. 

2019 – 
2026 

właściciele 
gruntów 

środki własne 
zależne od 

potrzeb 

Powierzchnia 
terenów 

zdegradowanych 
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Kierunek 
interwencji 

Cel 
średnio-

okresowy 

Cel 
krótko-

okresowy 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Źródło 
finansowania 

Prognozowane 
nakłady 

finansowe  

Wskaźnik 
monitoringu 

realizacji zadania 

GL.7.Promocja rolnictwa ekologicznego 
i integrowanego oraz informacja nt. 

dobrych praktyk rolniczych. 

2019 – 
2026 

MODR, ARIMR, 
Starostwo 

Powiatowe w 
Wadowicach, 
Gmina Tomice 

środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 
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Zadania własne 

GO.1. Identyfikacja i likwidacja dzikich  
wysypisk śmieci. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Ilość zlikwidowanych 

dzikich wysypisk 

GO.2. Prowadzenie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice środki własne 
zależne od 

potrzeb 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych 

GO.3. Wykonanie sprawozdania z 
funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice środki własne 
w ramach 

działań 
statutowych 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 

GO.4. Egzekwowanie zapisów 
wynikających z ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie i 
regulaminu utrzymania czystości i 

porządku. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Ilość interwencji  

GO.5. Osiągnięcie poziomów recyklingu i 
przygotowania do ponownego użycia 

wskazanych frakcji odpadów 
komunalnych oraz ograniczenia masy 
odpadów ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice środki własne 
zależne od 

potrzeb 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 

GO.6. Modernizacja Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w miejscowości Radocza. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice środki własne 
zależne od 

potrzeb 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 
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Kierunek 
interwencji 

Cel 
średnio-

okresowy 

Cel 
krótko-

okresowy 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Źródło 
finansowania 

Prognozowane 
nakłady 

finansowe  

Wskaźnik 
monitoringu 

realizacji zadania 

Zadania monitorowane 

GO.7. Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest zgodnie z Programem usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Tomice. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
mieszkańcy 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
ilości złożonych 

wniosków 

Masa wyrobów 
zawierających 

azbest na terenie 
gminy Tomice 

GO.8. Prowadzenie działalności 
informacyjno-edukacyjnej dotyczącej 

konieczności właściwego postępowania 
z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż 

niebezpiecznymi. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
placówki 

oświatowe 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Ilość 
przeprowadzonych 

działań 
promocyjnych 
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 Zadania własne 

ZP.1. Bieżące i zrównoważone 
utrzymanie zieleni na terenie gminy. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice środki własne 
zależne od 

potrzeb 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 

ZP.2. Uwzględnienie dokumentach 
planistycznych form ochrony przyrody. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice środki własne 

w ramach 
tworzenia 

dokumentów 
planistycznych 

Realizacja zadania 

TAK/NIE 

Zadania monitorowane 

ZP.3. Bieżąca konserwacja form  
ochrony przyrody. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
RDOŚ w 
Krakowie 

środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 

ZP.4. Ochrona, pielęgnacja i utrzymanie 
terenów leśnych. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
Nadleśnictwo 
Andrychów, 
mieszkańcy 

środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 

ZP.5. Identyfikacja miejsc występowania 
oraz eliminacja gatunków obcych 

inwazyjnych. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
Nadleśnictwo 
Andrychów 

środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 

Id: 0E105749-291C-434E-8DFB-D07614C5F559. Podpisany Strona 135



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 

135 

Kierunek 
interwencji 

Cel 
średnio-

okresowy 

Cel 
krótko-

okresowy 
Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Źródło 
finansowania 

Prognozowane 
nakłady 

finansowe  

Wskaźnik 
monitoringu 

realizacji zadania 

ZP.6. Monitoring zagrożeń 
antropogenicznych lasu i zapobieganie 

ich skutkom (zagrożenia pożarowe, 
nielegalne składowiska odpadów, 

nielegalna wycinka). 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
Nadleśnictwo 
Andrychów 

środki własne 
zależne od 

potrzeb 
Realizacja zadania 

TAK/NIE 

ZP.7. Wsparcie zaplecza dydaktycznego 
oraz infrastruktury służącej edukacji 
ekologicznej oraz ochronie walorów 

przyrodniczych. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
Nadleśnictwo 
Andrychów, 
Starostwo 

Powiatowe w 
Wadowicach 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Realizacja zadania 
TAK/NIE 

ZP.8. Prowadzenie działań o charakterze 
edukacyjnym i informacyjnym w zakresie 

ochrony przyrody. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
Nadleśnictwo 
Andrychów, 
Starostwo 

Powiatowe w 
Wadowicach 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Liczba 
przeprowadzonych 

działań 
promocyjnych 
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 Zadanie monitorowane 

ZPA.1. Usuwanie skutków poważnych 
awarii w środowisku. 

2019 – 
2026 

sprawcy awarii, 
Komenda 

Powiatowa PSP w 
Wadowicach 

środki własne 
zależne od 

potrzeb 

Liczba 
odnotowanych 

poważnych awarii 

ZPA.2. Zapobieganie lub usuwanie 
skutków zanieczyszczenia środowiska w 
przypadku nieustalenia podmiotu za nie 

odpowiedzialnego. 

2019 – 
2026 

RDOŚ w 
Krakowie 

środki własne 
zależne od 

potrzeb 

Liczba 
odnotowanych 

poważnych awarii 

ZPA.3. Edukacja społeczeństwa na rzecz 
kreowania prawidłowych zachowań w 

sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska 
i życia ludzi z tytułu poważnych awarii. 

2019 – 
2026 

Gmina Tomice, 
placówki 

oświatowe 

środki własne, 
środki 

zewnętrzne 

zależne od 
potrzeb 

Liczba 
przeprowadzonych 

działań 
promocyjnych 

źródło: Urząd Gminy w Tomicach, Program Strategiczny Ochrona Środowiska, opracowanie własne 
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7. System realizacji programu ochrony środowiska 

Właściwe wykorzystanie możliwych rozwiązań o charakterze organizacyjnym ma istotne 

znaczenie w procesie wdrażania programu i jego realizacji. Wprowadzenie zasad 

monitoringu umożliwi sprawną realizację działań, jak również pozwoli na bieżącą aktualizację 

celów programu. Sformułowanie zasad zarządzania środowiskiem stanowi więc podstawę 

sprawnej realizacji i kontroli działań programowych. 

 

Zarządzanie programem to sukcesywna realizacja następujących zadań: 

1) Wdrożenie programu i jego realizacja, a w szczególności: 

• koordynacja przebiegu wdrażania i realizacji, 

• bieżąca ocena realizacji i aktualizacja celów, 

• raporty na temat wykonania programu. 

2) Edukacja ekologiczna: 

• utworzenie systemu edukacji ekologicznej, 

• udostępnienie informacji o stanie środowiska, 

• publikacja informacji o stanie środowiska. 

 

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą: 

• W czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu 

budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi 

na zmiany warunków siedliskowych. 

• Stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 

• Maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu. 

• Odpowiedni wybór lokalizacji inwestycji oraz czas inwestycji uwzględniając zapisy 

dokumentów lokalnych oraz dokumentów wyższego szczebla. 

• Minimalizacja negatywnych oddziaływań inwestycji infrastrukturalnych wymaga 

(oczywiście nie jest to konieczne w przypadku każdej inwestycji) wcześniejszych 

terenowych inwentaryzacji zasobów środowiska przyrodniczego. Inwentaryzacja 

pozwoli na precyzyjne dostosowanie ogólnych zaleceń do realiów danego zadania 

inwestycyjnego i uniknięcie spowodowania znaczących szkód w środowisku 

przyrodniczym i wiążących się z tym komplikacji w trakcie realizacji poszczególnych 

inwestycji. 

• W przypadku prac termomodernizacyjnych budynków czy remontów elewacji bądź 

pokrycia dachowego budynków należy przeprowadzić inwentaryzację ornitologiczną 

i chiropterologiczną. 

• Wykorzystanie rozwiązań technologicznych umożliwiających zachowanie istniejących 

stosunków wodnych. 

• Ograniczenie na etapie planowania i wykonawstwa wycinki drzew i krzewów oraz 

naruszania cennych siedlisk. 

• W przypadku braku możliwości nienaruszenia siedlisk rzadkich/chronionych 

gatunków, należy wziąć pod uwagę możliwość przeniesienia populacji. 

• Nie należy prowadzić robót budowlanych w okresie lęgowym, jeśli na obszarze 

inwestycji lub w jej pobliżu gniazdują ptaki. 

• W przypadku istotnego zagrożenia hałasem, mogącego płoszyć chronione gatunki 

zwierząt w okresie rozrodczym (i/lub powodujące ponadnormatywną emisję na 

terenach mieszkaniowych), należy rozważyć zastosowanie ekranów. 
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7.1. Współpraca z interesariuszami 

Podczas tworzenia niniejszego dokumentu pozyskano dane od: 

• Urzędu Gminy w Tomicach, 

• Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, 

• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, 

• Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

• Głównej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, 

• Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, 

• Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, 

• Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego 

w Warszawie, 

• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, 

• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

 

W ramach opracowanego dokumentu wyznaczono zadania własne za które odpowiedzialna 

będzie gmina oraz zadania monitorowane, za których współrealizację odpowiedzialni będą: 

• Mieszkańcy, 

• Urząd Gminy w Tomicach, 

• Przedsiębiorcy, 

• Zarząd Zlewni w Krakowie i Żywcu, 

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, 

• Starostwo Powiatowe w Wadowicach, 

• Zarządcy dróg, 

• Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne prowadzące działalność na terenie gminy 

Tomice, 

• Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach, 

• Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, 

• Placówki oświatowe i organizacje pozarządowe na terenie gminy Tomice. 

 

 

7.2. Edukacja ekologiczna 

Warunkiem niezbędnym w realizacji celów Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Tomice na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026 jest świadomość 

ekologiczna mieszkańców.  

 

Program nauczania 

Przedszkola – w programie nauczania przedszkolnego treści ekologiczne zawarte są  

w części haseł dotyczących środowiska, pór roku i towarzyszących im przemian  

w przyrodzie. Od świadomości ekologicznej nauczyciela przedszkola zależy jak dalece 

potrafi program nauczania w przedszkolu nasycić treściami ekologicznymi, co potrafi 

przekazać uczniom w trakcie zabaw, spacerów, czy zajęć plastycznych. 

 

Szkoła podstawowa – edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych prowadzona jest na 

przyrodzie, biologii lub na innych przedmiotach w postaci ścieżki edukacyjnej. 
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Ścieżka edukacyjna to zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, 

których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów (bloków 

przedmiotowych) lub w postaci odrębnych zajęć. 

 

Celami ogólnymi edukacji ekologicznej są: 

1) Uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu 

zamieszkania. 

2) Budzenie szacunku do przyrody. 

3) Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym. 

4) Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu. 

5) Poznanie współzależności człowieka i środowiska. 

6) Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko. 

7) Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska. 

 

Ścieżka edukacyjna: 

Program ścieżki edukacyjnej łączy ogólne treści niezbędne w edukacji ekologicznej  

w szkołach podstawowych. Tymi koniecznymi treściami są: 

1) Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze  

i litosferze. 

2) Różnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna, ekosystemów) – znaczenie jej 

ochrony. 

3) Żywność – oddziaływanie produkcji żywności na środowisko. 

4) Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii; energetyka 

jądrowa – bezpieczeństwo i składowanie odpadów. 

 

Program ten uszczegóławia powyższe treści, a w kilku miejscach wykracza poza nie. 

Dotyczy to szczególnie tych treści, które mają nawiązywać do własnego doświadczenia 

dziecka i jego znajomości najbliższej okolicy oraz regionu. Program koncentruje się wokół: 

1) Zagadnień zmienności w środowisku: naturalnej, jako tła porównawczego oraz 

zależnej od działalności człowieka w środowisku. 

2) Najważniejszych problemów ekologicznych współczesnego świata. 

3) Sposobów gospodarowania w miejscu swojego zamieszkania.  

4) Wartości, jaką stanowi różnorodność biologiczna. 

 

W realizacji programu w szkole podstawowej ważne jest: 

1) Prowadzenie lekcji terenowych: obserwacji i prostych badań w terenie; 

2) Preferowanie metod aktywizujących uczniów, takich jak: praca z mapą w terenie, 

zbieranie danych i ich opracowanie, dyskusje, debaty, wywiady, reportaże, 

ankietowanie, podejmowanie decyzji – metodą drzewa decyzyjnego, tworzenie 

„banków pomysłów”, metaplanów itp.; 

3) Porównywanie zjawisk, procesów, problemów występujących w najbliższej okolicy  

z podobnymi i odmiennymi w innych regionach, krajach, kontynentach; 

4) Stosowanie różnorodnych skal przestrzennych prowadzących do porównywania  

i odróżniania zjawisk, procesów, przyczyn i skutków; 

5) Wykorzystywanie na lekcjach danych liczbowych, tabel, map, wykresów, zdjęć, rycin 

w celu kształcenia umiejętności interpretacji zawartych w nich informacji; 

6) Organizowanie wspólnych, wcześniej zaprojektowanych przez uczniów działań  

w najbliższym środowisku, prowadzących do pozytywnych zmian; 
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7) Ukazywanie pozytywnej działalności człowieka w środowisku, jako dróg właściwego  

i realnego rozwiązywania problemów ekologicznych; 

8) Głoszenie idei, haseł proekologicznych, które są zgodne z własnymi czynami; 

9) Integrowanie i korelowanie treści nauczania w obrębie różnych przedmiotów i bloków 

przedmiotowych. 

 

Hasła te poparte są analizą materiałów źródłowych dotyczących aktualnych problemów 

ochrony środowiska – parków narodowych, rezerwatów przyrody, roślin i zwierząt 

chronionych, oraz wpływem zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka. 

 

 

Edukacja ekologiczna w Gminie Tomice 

Edukacja ekologiczna na terenie gminy Tomice skupiona jest wokół podnoszenia 

świadomości związanej w właściwym gospodarowaniem odpadów komunalnych oraz 

poprawy jakości powietrza.  

 

Młodzież szkolna bierze udział m.in. w cyklicznych imprezach pn. „Sprzątanie Świata” oraz 

„Dzień Ziemi”, w ramach których oczyszczają teren gminy z zalegających odpadów. Duzy 

nacisk jest położony na szkodliwość palenia śmieci w piecach oraz na podnoszeniu 

świadomości wśród uczestników w zakresie niskiej emisji i właściwej gospodarki odpadami. 

Edukacja ekologiczna dla mieszkańców prowadzona jest poprzez artykuły w prasie lokalnej 

dystrybuowanej bezpośrednio wśród mieszkańców oraz poprzez informacje na stronie 

internetowej. 

 

Gmina Tomice realizuje obecnie projekt zintegrowany LIFE pod nazwą „Wdrażanie 

Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej 

atmosferze”. Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 

62 partnerów (m. in. gminy), a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących 

poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony 

powietrza dla województwa małopolskiego. Projekt polega na budowie ogólnokrajowej sieci 

Ekodoradców, których działania mają wspierać osiągnięcie przez Polskę celów pakietu 

energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy 

jakości powietrza. 

 

 

7.3. Sprawozdawczość 

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

(Dz.U. z 2018, poz 799 t.j. z późn zm.) Wójt Gminy Tomice co 2 lata przedstawia Radzie 

Gminy Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Po przedstawieniu ww. raportu 

Radzie Gminy, należy skierować go do organu wykonawczego powiatu. 

 

 

Id: 0E105749-291C-434E-8DFB-D07614C5F559. Podpisany Strona 140



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 

140 

7.4. Monitoring realizacji programu 

W celu przedstawienia stopnia realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz zobrazowania 

zmian zachodzących w środowisku na terenie omawianej gminy, należy posługiwać się 

wyznaczonymi wskaźnikami monitoringu. Wskaźniki te determinują wyznaczone zadania, 

których realizacja przyczyni się do poprawy stanu środowiska na terenie gminy Tomice. 

 

Kontrola realizacji Programu Ochrony Środowiska wymaga oceny zarówno stopnia realizacji 

celów i zadań, jak i terminowości ich wykonania. Istotne znaczenie ma tu również analiza 

rozbieżności pomiędzy założeniami a realizacją.  

 

Ocena realizacji programu polega na monitorowaniu zmian w wielu wzajemnie powiązanych 

strefach. System monitorowania w celu uzyskiwania kompatybilnych informacji w skali 

regionu powinien uwzględniać następujące działania: 

• zebranie danych liczbowych, 

• uporządkowanie, przetworzenie, analiza zebranych danych, 

• przygotowanie raportu, 

• analiza porównawcza, 

• aktualizacja. 

 

W celu kontroli nad terminową realizacją zadań określonych w niniejszym programie zaleca 

się dokonywanie analizy realizacji zadań Programu z uwzględnieniem mierników 

zestawionych w poniższej tabeli. 

 

Tabela 43. Wskaźniki monitoringu oraz tendencja zmian w ramach realizacji POŚ. 

Kierunek 
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Klasa jakości powietrza A/C 

Długość wybudowanych dróg km 

Długość zmodernizowanych dróg km 

Długość utworzonych ścieżek rowerowych km 

Moc zainstalowanych instalacji OZE w obiektach 
użyteczności publicznej w Gminie 

W 

Ilość przeprowadzonych kontroli zakazów spalania odpadów 
komunalnych 

szt. 

Ilość przeprowadzonych termomodernizacji szt. 

Ilość zmodernizowanych kotłowni szt. 
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Poziom hałasu (wg. PMŚ) dB 
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Kierunek 
interwencji 

Nazwa wskaźnika monitoringu 
Jednostka 
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Poziom PEM V/m 
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Klasa jakości wód powierzchniowych I-V 

Klasa jakości wód podziemnych I-V 

Ilość inwestycji z zakresu konserwacji cieków wodnych szt. 

Ilość inwestycji z zakresu konserwacji rowów melioracyjnych szt. 
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% skanalizowania obszaru gminy % 

% zwodociągowania obszaru gminy % 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej. osoba 
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Liczba mieszkańców objęta systemem odbierania odpadów 
komunalnych. 

os 

Ilość zmieszanych odpadów odebranych z gospodarstw 
domowych. 

Mg 

Ilość selektywnie zebranych odpadów w gospodarstwach 
domowych. 

Mg 

Poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła. 

% 
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Kierunek 
interwencji 

Nazwa wskaźnika monitoringu 
Jednostka 

/wartość 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

% 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. 

% 

Ilość usuniętych dzikich składowisk odpadów. szt. 

Ilość odpadów zawierających azbest przekazanych do 
unieszkodliwiania. 
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Liczba odnotowanych poważnych awarii szt. 

 

 

7.5. Źródła finansowania 

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów 

finansowych znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu 

terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego 

wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych. 

 

Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są: 

• środki własne, 

• kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,  

• kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin, 

• dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych, 

• emisja obligacji. 

 

7.5.1. Fundusze krajowe 

Wszelkie działania związane z ochroną środowiska i ekologią są wspierane finansowo 

poprzez różne krajowe i zagraniczne fundusze ekologiczne oraz programy a także środki 

własne inwestorów. 

Do publicznych funduszy ochrony środowiska w Polsce zalicza się: 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 

• Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją 

realizującą poprzez finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów 

i norm Unii Europejskiej. Narodowy Fundusz działa od 1 lipca 1989 roku, a powstał na 

podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska. 

Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji 

ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań 

lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.  

 

Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin:  

• Ochrona powietrza, 

• Ochrona wód i gospodarka wodna, 

• Ochrona powierzchni ziemi, 

• Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo, 

• Geologia i górnictwo, 

• Edukacja ekologiczna, 

• Państwowy Monitoring Środowiska, 

• Programy międzydziedzinowe, 

• Nadzwyczajne zagrożenia środowiska,  

• Ekspertyzy i prace badawcze. 

 

W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania:  

• finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez 

banki ze środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie 

kredytowe ze środków NF obsługiwane przez banki).  

• finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nie inwestycyjne, dopłaty do 

kredytów bankowych, umorzenia) . 

• finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już 

istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).  

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma bardzo istotne znaczenie dla ochrony 

środowiska i gospodarki kraju:  

• finansuje ochronę środowiska, 

• uruchamia środki innych inwestorów, 

• stymuluje nowe inwestycje, 

• wspomaga tworzenie nowych miejsc pracy, 

• ważny dla zrównoważonego rozwoju. 

 

Szczegółowy zakres działalności NFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, 

kryteria i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków  

i procedury ich rozpatrywania dostępne są w oficjalnym serwisie internetowym: 

www.nfosigw.gov.pl oraz w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a. 

 

 

Id: 0E105749-291C-434E-8DFB-D07614C5F559. Podpisany Strona 144

http://www.nfosigw.gov.pl/


Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 

144 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie8 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie to samodzielna 

instytucja finansowa, powołana do wspierania przedsięwzięć w dziedzinie ekologii. 

Realizacja zadań statutowych WFOŚiGW odbywa się zgodnie z corocznie uchwalanym 

planem pracy. Wsparcie finansowe realizowane jest poprzez udzielanie pożyczek i dotacji na 

zadania realizowane w następujących komponentach środowiska: 

• ochrona wód, 

• ochrona powietrza, 

• adaptacja do zmian klimatu, 

• gospodarka odpadami, 

• różnorodność biologiczna. 

 

Celami horyzontalnymi Funduszu realizowanymi w każdym z dziedzinowych celów 

środowiskowych Strategii są:  

• poprawa stanu środowiska poprzez wsparcie realizacji zobowiązań środowiskowych, 

w szczególności wynikających z Traktatu Akcesyjnego; 

• pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających 

zwrotowi, przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną; 

• wdrażanie innowacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poprawa 

efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

niskoemisyjność gospodarki i społeczeństwa oraz tworzenie warunków do 

powstawania zielonych miejsc pracy, w tym rozwoju nowych technik i technologii 

służących między innymi racjonalnej gospodarce zasobami naturalnymi, 

zapobieganiu powstawaniu lub ograniczeniu emisji do środowiska; 

• zrównoważone, efektywne korzystanie z zasobów, w tym z surowców pierwotnych; 

• wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa małopolskiego poprzez 

edukację ekologiczną. 

 

Szczegółowe informacje na temat działalności WFOŚiGW w Krakowie można znaleźć na 

stronie internetowej funduszu: https://www.wfos.krakow.pl/ lub pod numerami telefonu: 

12 422 94 90, infolinia „Czyste Powietrze” 12 422 94 90 lub 502 073 066. 

 

 

7.5.2. Fundusze Unii Europejskiej 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ)9 

Z Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty.  

W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które 

mogą z niego korzystać. Możemy wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnionych do 

ubiegania się o wsparcie: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, 

2. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, 

3. Administracja publiczna, 

4. Służby publiczne inne niż administracja, 

5. Instytucje ochrony zdrowia, 

                                                
8www.wfos.krakow.pl 
9 www.pois.gov.pl 
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6. Instytucje kultury, nauki i edukacji, 

7. Duże przedsiębiorstwa, 

8. Małe i średnie przedsiębiorstwa, 

9. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe. 

 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Szczegółowym Opisie Osi 

Priorytetowych i dokumentacji poszczególnych konkursów o dofinansowanie. 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program 

finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne 

obszary na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona 

środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo 

energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe. 

 

Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu 

skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie realizował 

założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie 

gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej 

spójności terytorialnej i społecznej. 

 

Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki: 

• wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE); 

• poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym; 

• promowanie strategii niskoemisyjnych; 

• rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji. 

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: 

• rozwój infrastruktury środowiskowej; 

• dostosowanie do zmian klimatu; 

• ochrona i zahamowywanie spadku różnorodności biologicznej; 

• poprawa jakości środowiska miejskiego. 

3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego 

• rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T; 

• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

• poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym; 

• transport intermodalny, morski i śródlądowy. 

4. Infrastruktura drogowa dla miast 

• poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój 

infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa 

obwodnic). 

5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce 

• rozwój kolei w TEN-T, poza siecią i kolei miejskich. 

6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 

• infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach  

i na ich obszarach funkcjonalnych. 
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7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

• rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu 

ziemnego i energii elektrycznej; 

• budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego; 

• rozbudowa terminala LNG. 

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

• inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, 

np. instytucji kultury, szkół artystycznych. 

9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 

• wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego; 

• wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi 

jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i 

opieki nad matką i dzieckiem.  

 

 

Regionalny Program Operacyjny10 

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego (RPO WM) można korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – 

jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt oraz pośrednio – jako 

osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego  

(np. w szkoleniach). Z RPO WM finansowane są różnorodne projekty. W zależności od 

specyfiki danego rodzaju wsparcia, określono, kto dokładnie może z niego skorzystać.  

 

Z pieniędzy pochodzących z RPO WM są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla 

rozwoju regionu. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje projektów. Z punkty 

widzenia niniejszego dokumentu najważniejsze są działania z zakresu: 

• wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z OZE, 

• instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw, 

• termomodernizacja energetyczna budynków – głęboka i kompleksowa, 

• modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, 

• budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej, 

• wymiana źródeł ciepła, 

• ścieżki rowerowe, 

• infrastruktura Park & Ride, 

• infrastruktura dworcowa i miejska (m.in. przebudowa skrzyżowań, buspasy), 

• ekologiczny tabor w transporcie publicznym, 

• przeciwdziałanie klęskom żywiołowym oraz usuwanie skutków katastrof (zbiorniki 

małej retencji, poldery zalewowe, specjalistyczny sprzęt i wyposażenie, OSP), 

• infrastruktura do selektywnej: zbiórki, przetwarzania odpadów, sortowanie, 

kompostowanie, 

• kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej, 

• utrzymanie obszarów i zasobów cennych przyrodniczo (lokalnych i regionalnych) 

parki kraj. i miejskie, rezerwaty, banki genowe, ścieżki edukacyjne), 

• budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich stanowiących połączenie z siecią dróg 

krajowych, ekspresowych oraz autostrad. 

                                                
10 www.rpo.malopolska.pl 
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-202011 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został 

opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)  

nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie  

z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki 

rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa 

strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów 

określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego  

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem 

potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego. 

 

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, 

zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz 

zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. 

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki 

rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie: 

• Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 

wiejskich. 

• Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie 

rentowności gospodarstw rolnych. 

• Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem  

w rolnictwie. 

• Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa  

i leśnictwa. 

• Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę 

niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym  

i leśnym. 

• Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju 

gospodarczego na obszarach wiejskich. 

 

                                                
11 www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020 
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