
UCHWAŁA NR XI/113/15
RADY POWIATU W WADOWICACH

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata
2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020-2023

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity: Dz. U. z  2015 r. poz. 1445), art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r.  - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, poz. 1238, Dz. U. 
z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz.  457, poz. 822, , poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662, Dz. U. 
z 2015 r. poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478, poz. 774, poz. 881, poz. 933, poz. 1045, poz. 1223, 
poz. 1434, poz. 1593) Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016 - 
2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wadowicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Wprowadzenie 
 

 

W celu realizacji polityki ochrony środowiska na szczeblu powiatowym Zarząd Powiatu                 

w Wadowicach, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska sporządza powiatowy program ochrony środowiska. 

 

Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego został przyjęty Uchwałą 

Nr XVII/93/04 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie „Programu 

Ochrony Środowiska” i „Planu Gospodarki Odpadami” dla Powiatu Wadowickiego. 

Następnie w 2009 r. został wykonany projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Wadowickiego na lata 2009-2016.  

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na 

lata 2020-2023 powstał jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska. 

Program ochrony środowiska jest dokumentem planowania strategicznego, przestawiającym cele 

i kierunki polityki ekologicznej powiatu wadowickiego.  

Program ochrony środowiska przedstawia podstawy prawne, ogólną charakterystykę powiatu, 

aktualny stan środowiska, kierunki działań strategicznych wraz z harmonogramem i kalkulacją 

kosztów oraz wskaźniki monitorowania stopnia realizacji celów założonych w programie. 

Strategicznym celem polityki ekologicznej powiatu jest zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego, ochrona zasobów środowiska oraz tworzenie podstaw do zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Najważniejszymi źródłami zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska w powiecie są: 

 zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (szczególnie emisja niska), 

 odpady komunalne, 

 zanieczyszczenie wód i jakość wody do picia (szczególnie na obszarach wiejskich),  

 zagrożenia naturalne – powodzie i osuwiska. 

Biorąc pod uwagę przedstawiony katalog kryteriów przyjęto następujące priorytety ekologiczne 

na lata 2016-2023: 

1. Poprawa jakości powietrza,  

2. Ochrona przed hałasem,  

3. Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego, 

4. Ochrona zasobów wodnych, 

5. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, 

6. Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków negatywnych zjawisk 

atmosferycznych, geodynamicznych i awarii przemysłowych, 

7. Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego, 

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

i bezpieczeństwa publicznego oraz usprawnienie mechanizmów administracyjno-prawnych              

i ekonomicznych. 

 

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska posłużą do tworzenia warunków 

dla takich zachowań ogółu społeczeństwa powiatu wadowickiego, które służyć będą poprawie 

stanu środowiska przyrodniczego. Realizacja celów wytyczonych w programie powinna 

spowodować polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska 

naturalnego na terenie powiatu. 

Punktem wyjścia do opracowania niniejszego Programu był przyjęty przez Radę Powiatu 

Wadowickiego w roku 2004 Program Ochrony Środowiska Powiatu Wadowickiego na lata 

2004-2012. 
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Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz 

stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31 grudnia 2011 roku.  

Program Ochrona Środowiska jest spójny z dokumentami strategicznymi wynikającymi ze 

zobowiązań międzynarodowych związanymi z wdrażaniem dyrektyw Unii Europejskiej oraz 

dokumentami na szczeblu krajowym. 

Program Ochrona Środowiska oparty jest na zapisach następujących dokumentów: 

 Dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących kluczowych obszarów środowiskowych, m.in.                         

w zakresie ochrony powietrza, wody i prawidłowej gospodarki odpadami: 

 dyrektywa 91/271/EWG dot. oczyszczania ścieków komunalnych wdrażanej w ramach 

„Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” (KPOŚK), „dyrektywy Rady 

Unii Europejskiej 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, 

której standardy składowania odpadów powinny być wdrożone, zgodnie z zapisami Traktatu 

Akcesyjnego, we wszystkich gminnych składowiskach odpadów do dnia 1 stycznia 2012 r. 

 Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE), której podstawowymi dokumentami 

planistycznymi są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz program 

wodno-środowiskowy Kraju. 

 dyrektywa powodziowa (Dyrektywa 2007/60/WE), w związku z założeniami której została 

przygotowana wstępna ocena ryzyka powodziowego dla Polski, w której wskazano obszary 

narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Dla wskazanych obszarów sporządzone zostaną 

mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, a następnie na podstawie 

tych map opracowane będą plany zarządzania ryzykiem powodziowym. 

 dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 

której wdrożenie wymaga wypracowania konkretnych działań zapewniających realizację 

orientacyjnej ścieżki rozwoju poszczególnych technologii OŹE gwarantującej osiągnięcie 15 

% udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. 

 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków zobowiązująca do redukcji zużycia energii w 

sektorze budownictwa poprzez wprowadzenie minimalnych wymagań w dziedzinie 

charakterystyki energetycznej budynków, promowanie budownictwa o niemal zerowym 

zużyciu energii, opracowanie krajowych planów działań.  

 dyrektywy z zakresu ochrony powietrza  

 dyrektywa 2010/75/UE dotycząca emisji przemysłowych IED,  

 dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla 

Europy CAFE,  

 dyrektywa 2004/107/WE dotycząca arsenu, kadmu, rtęci, niklu                                        

i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu,  

 dyrektywa 2003/87/WE dotycząca systemu handlu przydziałami emisji gazów 

cieplarnianych ETS).  

 dyrektywa 2002/49/WE odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu, z której 

wynikają obowiązki w zakresie tworzenia map akustycznych dla dróg, linii kolejowych i 

aglomeracji oraz przygotowania planów działań w zakresie zarządzania problemami hałasu i 

jego zmniejszania w miarę potrzeby. 

 dyrektywa odpadowa 2008/98/WE, której wprowadzenie w Polsce wymaga dużych zmian w 

gospodarce odpadami. Ponowne wykorzystanie odpadów powinno stać się główną metodą 

ich zagospodarowywania 

 

 Dokumentów opracowanych na szczeblu krajowym: 
 

1. Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 (KPGO 2014) 

2. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE) 

3. Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów 

4. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (POKA) 
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5. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) 

6. Program wodno- środowiskowy kraju 

7. Plan działań w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej 

8. Plany gospodarowania wodami 

9. Krajowa Strategia Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej 

10. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 

 

 Dokumentów opracowanych na szczeblu wojewódzkim: 
 

1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 

2. Program Strategiczny Ochrona Środowiska na lata 2014-2020 

3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego -  

4. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 

5. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego 

6. Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 

7. Warunki korzystania z wód regionu wodnego 
 

 Dokumentach opracowanych na szczeblu powiatowym: 

 Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2015 – 2020 - przyjęta Uchwałą Nr 

XLI/496/14 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 3 listopada 2014r. 
 

Dokument będzie wykorzystywany jako: główny instrument strategicznego zarządzania 

powiatem w zakresie ochrony środowiska. Będzie służył do tworzenia programów operacyjnych 

i zawierania kontraktów z innymi jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi. 

Będzie również podstawą konstruowania budżetu powiatu oraz do ubiegania się o fundusze 

celowe.  

Instytucją odpowiedzialną za opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu 

Wadowickiego jest Zarząd Powiatu Wadowickiego. Uczestnikami procesu realizacji programu 

są grupy podmiotów: 

 Jednostki samorządu terytorialnego posiadające kompetencje w zakresie ochrony środowiska 

przede wszystkim w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, 

 Organizacje pozarządowe, które organizują kampanie edukacyjne i informacyjne, zmierzające 

do poprawy stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

 Wojewoda (wraz z podległymi służbami), który dysponuje instrumentami prawnymi 

dotyczącymi reglamentacji korzystania ze środowiska (pozwolenia, koncesje), 

 Administracja specjalna, która zajmuje się kontrolą przestrzegania prawa w zakresie ochrony 

środowiska, prowadzi monitoring oraz administruje poszczególnymi komponentami 

(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych), 

 Jednostki dysponujące środkami finansowymi na realizację programu (Narodowy 

i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarząd Województwa w 

ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  

 Podmioty gospodarcze działające na terenie powiatu, szczególnie te, które posiadają znaczny 

wpływ na stan środowiska i wymagają uzyskania pozwoleń zintegrowanych na korzystanie ze 

środowiska 
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1. CHARAKTERYSTYKA POWIATU  WADOWICKIEGO 

 
 

Warunki fizjograficzne 
 

Powiat wadowicki położony jest w zachodniej części województwa małopolskiego, na 

Pogórzu Karpackim. Graniczy on z 7 powiatami: od północy z powiatem chrzanowskim, od 

wschodu z powiatem krakowskim i myślenickim, od południa z powiatem suskim, od zachodu 

powiatem oświęcimskim, bielskim. 

 
Rys1. Położenie Powiatu Wadowickiego 

 

 
 

Powiat wadowicki tworzy 10 gmin, w tym 3 gminy miejsko – wiejskie: Andrychów, Kalwaria 

Zebrzydowska, Wadowice oraz 7 wiejskich: Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, 

Stryszów, Tomice, Wieprz. 

 
Rys.2. Powiat Wadowicki 
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Powierzchnia powiatu wynosi ok. 644 km
2
, co stanowi 4,3% obszaru województwa 

małopolskiego. 

Dane dotyczące powierzchni i użytkowania gruntów w poszczególnych gminach zamieszczono 

poniżej: 

Tab. 1. Powierzchnia poszczególnych gmin. 

Gmina Obszar km
2
 

Andrychów 100,37 

Wadowice 112,77 

Kalwaria 

Zebrzydowska 75,23 

Mucharz 37,3 

Tomice 41,7 

Spytkowice 50,07 

Wieprz 74,51 

Lanckorona 40,6 

Stryszów 46,05 

Brzeźnica 65,5 

 

Geologia i geomorfologia 

Obszar powiatu wadowickiego znajduje się na terenie płaszczowiny śląskiej i magurskiej. 

Płaszczowina śląska buduje Beskid Mały oraz Pogórze Wielickie przylegające bezpośrednio do 

Beskidu Makowskiego. Budowa geologiczna jest bardzo skomplikowana. W przekroju składa 

się na nią aż siedem fałdów, których jądra zbudowane są głównie z warstw krośnieńskich, 

powstałych w najmłodszej epoce Karpat – oligocenie. Czołowa część płaszczowiny śląskiej jest 

najsilniej wydźwignięta. Pojawiają się tutaj utwory kredy dolnej. Można zauważyć podnoszenie 

się całej płaszczowiny, zaznaczone przez pojawienie się warstw starszych w jądrach  fałdów 

depresji centralnej. W zachodniej części Karpat zaznacza się (w obrębie płaszczowiny śląskiej) 

zróżnicowanie tektoniczne wyższego piętra płaszczowiny, zbudowanego z osadów kredy górnej, 

w stosunku do piętra niższego z osadów kredy dolnej. 

Płaszczowina magurska. Z niej zbudowany jest Beskid Makowski oraz Beskid Wysoki łącznie 

z pasmem babiogórskim. Ten element tektoniczny składa się z szeregu wtórnych, mniejszych lub 

większych fałdów, o kierunku zgodnym z zasadniczą rozciągłością płaszczowiny i budowie 

względnie prostej. Jądra fałdów składają się z warstw kredy górnej, paleocenu i eocenu 

starszego, które cechuje przewaga łupków nad piaskowcami, synkliny – z masywnych, twardych 

piaskowców magurskich, należących do młodszego eocenu. 

Wynikiem tego jest inwersja rzeźby, polegająca na tym, że strefy jądrowe fałdów zaznaczone są 

w terenie obniżeniami, podczas gdy synkliny dają rzeźbę o dużych różnicach wysokościach, 

tworząc najwyższe wzniesienia tj. Babia Góra (1725 m n.p.m.) lub Jaworzyna (1116 m n.p.m.). 

Na terenie powiatu wadowickiego występują następujące utwory, będące skałami macierzystymi 

gleb: 

 utwory czwartorzędowe: 

 z halocenu. Są to utwory aluwialne, współczesnych tarasów rzecznych w postaci glin, pyłów 

z piaskowców występujących w dolinie rzeki Skawy, Stryszówki i mniejszych cieków 

wodnych. Wytworzyły się na nich gleby zwane madami.  

Utwory deluwialne występują w nieckowatych dolinach i powstały z materiału glebowego 

zmytego ze zboczy i osadzonego w dnach dolin. Materiałem tym są gliny i lessy. 

 z plejstocenu. Są to utwory lessowe, występujące płatami na znacznych obszarach. 
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 utwory trzeciorzędowe ery kenozoicznej i utwory górnej kredy ery mezozoicznej. Utwory te 

tworzą flisz karpacki zbudowany z warstw piaskowców i łupków. Utwory te zostały 

sfałdowane w okresie trzeciorzędowym tworząc pasma wzniesień. 
 

Warunki klimatyczne 

Wg podziału klimatycznego R. Gumińskiego (1948) analizowany obszar leży w obrębie 

dzielnicy podkarpackiej. Dzielnica podkarpacka obejmuje Pogórze Karpackie i stanowi pas 

przejściowy pomiędzy górami a kotlinami podgórskimi. Dni z przymrozkami występują tu od 

100 do 150 w roku, dni z pokrywą śnieżną od 80 do 90 w ciągu roku. Średnia roczna 

temperatura powietrza wynosi 8
0
C. Czas trwania okresu wegetacyjnego wynosi 210 – 220 dni, a 

wysokość rocznej sumy opadów osiąga 600 – 800 mm. Przy generalnej przewadze napływu mas 

powietrza z kierunku zachodniego (68%), w zimie przeważają kierunki północno – zachodnie, a 

w lecie południowo – zachodnie. Wiatry wieją ze średnią prędkością od 1,8 do 3,4 m/s. Lokalnie 

wiatry są modyfikowane przez orografię i cyrkulację górsko – dolinną. 

Ludność  

Demografia regionu 

      Liczba mieszkańców według stanu na 2010 rok wynosiła 158031 osoby, średnia gęstość 

zaludnienia wynosiła 245 osób na 1 km
2
. W 2013r. Powiat Wadowicki zamieszkiwało 158796 

osób, co stanowiło średnią gęstość zaludnienia 247 osób na 1 km
2
. 

Poniżej przedstawiono liczbę mieszkańców oraz średnią gęstość zaludnienia w Powiecie 

Wadowickim na przełomie lat 2010 - 2013:  

 
Tab.2.  Liczba mieszkańców w  poszczególnych Gminach Powiatu Wadowickiego latach 2010 -2013. 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Jednostka 

terytorialna 

2010 2011 2012 2013 

Liczba 

mieszk. 

Gęstość 

zaludnienia 

na 1 km2 

Liczba 

mieszk. 

Gęstość 

zaludnienia 

na 1 km2 

Liczba 

mieszk. 

Gęstość 

zaludnienia 

na 1 km2 

Liczba 

mieszk

. 

Gęstość 

zaludnienia 

na 1 km2 

Andrychów 43895 437 43891 437 43894 437 43848 437 

Andrychów - 

miasto 21585 2090 21425 2074 21239 2056 21111 2044 

Andrychów - 

obszar wiejski 22310 248 22466 249 22655 252 22737 252 

Brzeźnica 9900 149 9976 150 10038 151 10093 152 

Kalwaria 

Zebrzydowska 19690 262 19755 262 19835 264 19864 264 

Kalwaria 

Zebrzydowska 

- miasto 4579 833 4583 833 4608 838 4593 835 

Kalwaria 

Zebrzydowska 

-obszar wiejski 15111 217 15172 217 15227 218 15271 219 

Lanckorona 6107 151 6138 152 6169 153 6165 152 

Mucharz 3967 106 3990 107 4026 108 4024 108 

Spytkowice 10100 202 10121 203 10135 203 10187 204 

Stryszów 6783 148 6796 148 6820 149 6819 149 

Tomice 7640 184 7700 185 7742 186 7798 188 

Wadowice 38048 337 38017 337 38068 337 38118 338 

Wadowice 

- miasto 19430 1843 19363 1837 19356 1836 19309 1832 

Wadowice 

- obszar wiejski 18618 182 18654 182 18712 183 18809 184 

Wieprz 11901 160 11970 161 12013 161 12067 162 
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 Wyk. 1. Liczba mieszkańców w Powiecie wadowickim w latach 2010 – 2013. 

 
       Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 
Wyk. 2. Liczba mieszkańców w  poszczególnych Gminach Powiatu Wadowickiego latach 2010 -2013. 

 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Gospodarka  
 

W powiecie wadowickim zlokalizowana jest duża liczba podmiotów gospodarczych. Istnieje 

tu szereg dużych i średnich firm. Na terenie powiatu wadowickiego funkcjonują również liczne 

małe przedsiębiorstwa produkcyjne. Głównymi sektorami gospodarki powiatu wadowickiego są: 

przemysł spożywczy, maszynowy, włókienniczy, drzewny i obuwniczy. 
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Wyk. 3. Podmioty Gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON – dane za lata 2012 -2013. 

 
            Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Tab 3. Poszczególne podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 
 

Rok ogółem rolnictwo, łowiectwo i 

leśnictwo 
przemysł i 

budownictwo 
Pozostała 

działalność 

2010 15809 467 5661 9681 

2011 15637 441 5565 9631 

2012 15910 425 5616 9869 

2013 16001 403 5618 9980 

 

 
Wyk.4. Poszczególne podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na terenie    

 powiatu wadowickiego w 2013r. 

 
        Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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2. AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA 
 

 

2.1 POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
 

Jakości powietrza w województwie małopolskim w 2013 roku została oceniona zgodnie z 

przepisami art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem dokumentów prawnych 

Unii Europejskiej, w tym dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 

maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, dyrektywy 

2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie arsenu, 

kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym 

powietrzu oraz decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 

roku ustanawiającej zasady stosowania wymienionych dyrektyw w odniesieniu do systemu 

wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza. 
 

 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
 

Największy wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i zwierząt można zaobserwować 

w rejonach przemysłowych i zurbanizowanych. Przyczyną tzw. niskiej emisji występującej w 

sezonie grzewczym jest forma zużycia paliw oparta na węglu. Również emisja komunikacyjna z 

uwagi na stale rosnącą ilość pojazdów w znaczący sposób przyczynia się do wzrostu 

zanieczyszczeń.  
 

Tab. 4. Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych. 

Rok 
Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane 

w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń 
[t/rok] 

2010 588 

2011 371 

2012 315 

2013 281 

                    Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 

Pomimo wprowadzania nowych technologii spalania konwencjonalnych paliw przez 

gospodarstwa domowe, jak również stosowania paliw gazowych, działania takie nie są jeszcze 

prowadzone na taką skalę, aby w sposób znaczący wpłynąć na poprawę obecnego stanu.  

Poniżej przedstawiono graficznie rozkład emisji pyłów i gazów przemysłowych w 

poszczególnych powiatach województwa małopolskiego, w tym powiatu wadowickiego:  
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Rys.3 Emisja pyłów ze źródeł punktowych w powiatach województwa małopolskiego w roku 2011. 

 
                    Źródło: WIOŚ Kraków 

 

 

Rys.4 Emisja tlenku węgla ze źródeł punktowych w powiatach województwa małopolskiego w roku 2011. 

 
                                Źródło: WIOŚ Kraków 
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Rys.5  Emisja tlenków azotu ze źródeł punktowych w powiatach województwa małopolskiego w roku 2011. 

 
                              Źródło: WIOŚ Kraków 
 

 

 

Rys.6 Emisja dwutlenku siarki ze źródeł punktowych w powiatach województwa małopolskiego w roku 2011. 

 
                                   Źródło: WIOŚ Kraków 
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Rys.7 Emisja gazów (bez CO2) ze źródeł punktowych w powiatach województwa małopolskiego w roku 2011. 

 
                             Źródło: WIOŚ Kraków 
 

W tabeli poniżej przedstawiono emisję zanieczyszczeń pyłowych na terenie powiatu 

wadowickiego w latach 2010 – 2013. 

Tab.5 Emisja zanieczyszczeń pyłowych na terenie powiatu wadowickiego w latach 2010 – 2013. 

Rok 
Emisja zanieczyszczeń pyłowych 

ogółem  [t/rok] 
ze spalania paliw 

[t/rok] 

węglowo –grafitowe, sadza  

[t/rok] 

2010 105 86 1 

2011 74 55 1 

2012 47 31 1 

2013 45 29 1 

               Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wyk.5 Emisja zanieczyszczeń pyłowych na terenie powiatu wadowickiego w latach 2010 – 2013. 

 
          Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Z powyższego wykresu można zaobserwować znaczny spadek emisji zanieczyszczeń pyłowych 

na terenie powiatu wadowickiego na przełomie ostatnich 4 lat. Na urządzeniach redukujących 

zanieczyszczenia w 2010r. zatrzymano 588 ton, natomiast w 2013r. zatrzymano ich 281 ton. 

 

Tab.6 Emisja zanieczyszczeń gazowych na terenie powiatu wadowickiego w latach 2010 – 2013. 

Rok 

Emisja zanieczyszczeń gazowych 

ogółem 
[t/rok] 

ogółem (bez 

dwutlenku węgla) 
[t/rok] 

dwutlenek 

siarki 
[t/rok] 

tlenki 

azotu 
[t/rok] 

tlenek 

węgla 

[t/rok] 

dwutlenek 

węgla [t/rok] 

2010 65892 508 249 107 134 65384 
2011 51543 437 211 80 122 51106 
2012 42842 308 152 48 77 42534 
2013 42190 237 121 38 55 41953 

 

 
Wyk. 6 Emisja zanieczyszczeń gazowych (tlenku węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki) na terenie powiatu  

wadowickiego w latach 2010 – 2013. 

 
           Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wyk. 7  Emisja zanieczyszczeń gazowych (dwutlenku węgla) na terenie powiatu  wadowickiego w latach 2010 –  

2013. 

 
           Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Porównując powyższe dane można stwierdzić, że emisja zanieczyszczeń dwutlenkiem węgla 

kształtuje się na wysokim poziomie, co związane jest z szerokim zastosowaniem paliwa 

węglowego, a ponadto z zanieczyszczeniami napływającymi z poza powiatu wadowickiego. 

Ocenę jakości powietrza w województwie małopolskim prowadzi Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Krakowie. Od 2010r. ocena realizowana jest w 3 strefach (Aglomeracja 

Krakowska, miasto Tarnów i strefa małopolska) na podstawie wyników monitoringu z 21 

stanowisk pomiarowych.  

Prowadzone badania obejmują stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki 

(SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenków azotu (NOX), ozonu (O3), benzenu (C6H6), tlenku 

węgla (CO) oraz ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(a)pirenu w pyle 

PM10.  

 

Rys.8. Lokalizacja stref ochrony powietrza i stanowisk pomiarowych pyłu PM10 Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Krakowie wykorzystywanych w rocznej ocenie jakości powietrza w województwie 

małopolskim za rok 2011 i 2012. 

 
    Źródło: WIOŚ Kraków 

 

Tab. 7 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń dla każdej strefy, uzyskane w ocenie rocznej  

            za 2013 r. dokonanej w oparciu o kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia  

 

Nazwa 

strefy 

Kod 

strefy 

Klasy wynikowe stref dla poszczególnych zanieczyszczeń Klasa 

najmniej 

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

Aglomeracja 

Krakowska 
PL1201 A C A A A C A A A A C C C 

miasto 

Tarnów 
PL1202 A A A A A C A A A A C C C 

strefa 

małopolska 
PL1203 A A A A A C A A A A C C C 

 

 

Objaśnienie: 

klasa A - poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekraczający wartości dopuszczalnej 

klasa C - poziom stężeń zanieczyszczenia powyżej poziomu dopuszczalnego 
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Rys.9 Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 – percentyl 90,4 z serii stężeń 24 godzinnych. 

 

 
      Źródło: WIOŚ Kraków 

 

 
Rys.10 Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 – stężenia roczne. 

 

 
                                  Źródło: WIOŚ Kraków 
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Wyk.8 Stężenia roczne pyłu zawieszonego PM10 (μg/m3) oraz częstość przekraczania stężenia dobowego na 

stanowiskach wykorzystanych do oceny – pomiar manualny (11 stanowisk), pomiar automatyczny (3 stanowiska). 

 
  Źródło: WIOŚ Kraków 

 

 
Rys.11 Rozkład stężeń benzo(a)pirenu – stężenia roczne. 

 
                                  Źródło: WIOŚ Kraków 
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Wyk. 9. Roczne stężenia benzo(a)pirenu (ng/m3) na stanowiskach wykorzystanych do oceny – pomiar manualny. 

 
Źródło: WIOŚ Kraków 

 

Na terenie powiatu wadowickiego pomiary zanieczyszczeń powietrza prowadzone są w punkcie 

pomiarowym zlokalizowanym w Wadowicach na os. Pod Skarpą. Na przestrzeni ostatnich lat 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie odnotowuje na stacji pomiarowej w 

Wadowicach przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 oraz 

benzo(a)pirenu. 
 

Zgodnie z przepisami, stężenia średniodobowe pyłu PM10 mogą przekraczać wartość 50 μ/m3 

jedynie 35 dni w roku, tymczasem stacja w Wadowicach wykazuje przekroczenia ok 100 dni w 

roku. W roku 2012 – 101 razy, a w roku 2013 -104 razy. Dopuszczalny roczny poziom stężenia 

PM10 wynosi 40 μ/m3 – w 2012 roku średnioroczne stężenie na tej stacji wyniosło 50 μ/m3 , a 

w roku 2013 - 47 μ/m3 .W przypadku benzo(a)pirenu docelowy poziom stężenia wynosi 1 

ng/m3, natomiast w 2012r. średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w powietrzu wyniosło 13.6 

ng/m3, a w roku 2013 - 10,0 ng/m3. Występowanie przekroczeń odnotowuje się głównie w 

sezonie zimowym. 

Wysokie poziomy zanieczyszczenia pyłem PM10 oraz benzo(a)pirenem w znacznym stopniu 

oddziaływają na zdrowie i jakość życia mieszkańców naszego regionu. Pył PM10 absorbowany 

jest w górnych drogach oddechowych i może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, 

alergie i inne infekcje układu oddechowego. Równie niebezpieczny jest benzo(a)piren. To dwa 

organiczne związki chemiczne z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, 

zaliczane są do substancji o działaniu rakotwórczym.  

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu wadowickiego są: 

zakłady produkcyjne, kotłownie lokalne i kotły indywidualne systemów grzewczych budynków 

mieszkalnych oraz  transport.  
 

Zanieczyszczenia przemysłowe, powstają w wyniku: 

 spalania paliw: pył, dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), 

dwutlenek węgla (CO2), 

 procesów technologicznych: fluor (F), kwas siarkowy (H2SO4), tlenek cynku (ZnO), 

chlorowodór (HCl), fenol, krezol, kwas octowy (CH3COOH). 
 

Emisja niska stanowi przyczynę wzrostu stężeń w atmosferze tj. dwutlenku siarki (SO2), tlenku 

węgla (CO), tlenków azotu i niemetanowych lotnych związków organicznych. 
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Emisja komunikacyjna, powodująca wzrost zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych, jest 

efektem: 

 spalania paliw - zanieczyszczenia gazowe: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), 

tlenki azotu i węglowodory, 

 ścierania opon, hamulców, nawierzchni drogowych - zanieczyszczenia pyłowe: zawierające 

ołów, kadm, nikiel i miedź. 
 

2.2 HAŁAS 
 

Hałas występujący w środowisku to dźwięki niepożądane, dokuczliwe lub szkodliwe dla zdrowia 

człowieka przenoszone za pośrednictwem powietrza do organu słuchu. 

Przyczyną hałasu mogą być dźwięki zarówno intensywne, jak również wszelkiego rodzaju 

niepożądane dźwięki wpływające na tło akustyczne, uciążliwe z powodu długotrwałości, jak na 

przykład stały odgłos pracujących maszyn lub muzyki. 

 
Rys. 13 Rodzaje hałasu  

 

 
 

Stosownie do  obowiązujących przepisów ustalono, że głównymi źródłami hałasu są: 

  drogi lub linie kolejowe, 

  linie elektroenergetyczne, 

  starty, lądowania i przeloty statków powietrznych, 

  instalacje i pozostałe obiekty oraz grupy źródeł hałasu, 

  hałas przemysłowy, 

  hałas komunalny. 
 

Hałas przemysłowy generowany jest głównie w małych zakładach usługowych poprzez 

stosowanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w pomieszczeń handlowych, biurowych, 

usługowych i lokali rozrywkowych lokalizowanych w zwartej zabudowie mieszkaniowej 

niejednokrotnie bez jakichkolwiek analiz akustycznych. Na terenie powiatu Wadowickiego hałas 

przemysłowy jest na bieżąco monitorowany.  W przypadku przekroczeń wydawane są decyzje 

ustalające dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do środowiska na tereny sąsiadującej. W 

większości przypadków skutkuje to podjęciem przez podmioty gospodarcze działań mających na 
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celu ograniczenie emisji hałasu do środowiska. Przekraczanie wartości ustalonych decyzjami 

skutkuje naliczaniem kar pieniężnych przez WIOŚ w Krakowie. 
 

Szybki rozwój transportu i komunikacji jest warunkiem decydującym o rozwoju gospodarczym 

danego obszaru. Rozwój motoryzacji, oddziałuje negatywnie na środowisko, zwłaszcza gdy nie 

jest związany z modernizacją i rozwojem stanu technicznego dróg. Przyjmuje się, że na 

przestrzeni ostatnich kilkunastu lat corocznie przybywa około 10% samochodów, co wpływa na 

generowane hałasu drogowego zwłaszcza na terenach gdzie drogi zlokalizowane są w pobliżu 

zabudowy mieszkaniowej.  

Na poziom hałasu drogowego w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ następujące 

czynniki: 

- natężenie ruchu komunikacyjnego, 

- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 

- odległość zabudowy mieszkalnej od drogi, 

- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 

- typ i stan techniczny pojazdów, 

- nachylenie drogi, 

- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 
 

Przez teren powiatu przebiegają m. in. drogi krajowe, na których natężenie ruchu drogowego 

generuje największe potencjalne źródło hałasu tj. droga krajowej nr 28 Zator – Medyka, droga 

krajowa nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów. 
 

W poniższej tabeli przedstawiono odcinki dróg na terenie powiatu wadowickiego generujące 

największe potencjalne źródło hałasu. 

 
Tab.8 Drogi generujące największe potencjalne źródło hałasu na terenie powiatu wadowickiego 

Nr 

drogi 
ID odcinka Nazwa odcinka Gmina 

Km 

początku 

Km 

końca 

Długość 

odcinka 

[km] 

Powierzchnia 

obszaru 

analizy 

[km2] 

28 MA_6_0599_28 
ZATOR-

WADOWICE 

Wadowice - 

miasto 
12,702 13,382 0,680 

1,088 

 

28 MA_6_0599_28 
ZATOR-

WADOWICE 
Tomice 7,233 12,702 5,469 

8,750 

 

28 MA_6_0600_28 

WADOWICE/O

BWODNICA/ 

 

Wadowice - 

miasto 

 

13,382 15,398 2,016 
3,226 

 

52 MA_6_0621_52 

ANDRYCHÓW -

PRZEJŚCIE/ 

 

Andrychów - 

miasto 
30,663 32,991 2,328 

3,725 

 

52 MA_6_0622_52 
ANDRYCHÓW- 

WADOWICE 

Andrychów – 

miasto 
32,991 35,114 2,123 3,397 

52 MA_6_0622_52 

ANDRYCHÓW- 

WADOWICE 

 

Andrychów - 

obszar wiejski 
35,114 

 

39,379 
4,265 

6,824 

 

52 MA_6_0622_52 
ANDRYCHÓW - 

WADOWICE 

Wadowice - 

Obszar  

wiejski 

39,379 43,274 3,895 6,232 

52 MA_6_0623_52 

WADOWICE - 

KALWARIA 

ZEBRZ. 

Wadowice - 

miasto 
45,910 46,785 0,875 1,400 

52 MA_6_0623_52 

WADOWICE- 

KALWARIA 

ZEBRZ. 

Wadowice - 

obszar wiejski 
46,785 51,452 4,667 7,467 

52 MA_6_0623_52 

WADOWICE - 

KALWARIA 

ZEBRZ. 

Kalwaria 

Zebrzydowska 

- obszar 

wiejski 

51,452 56,036 4,584 7,334 
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52 MA_6_0623_52 

WADOWICE-

KALWARIA 

ZEBRZ. 

 

Kalwaria 

Zebrzydowska 

- miasto 

 

56,036 58,755 2,719 4,35 

52 MA_6_0624_52 

KALWARIA 

ZEBRZ.- 

BIERTOWICE 

Kalwaria 

Zebrzydowska 

- miasto 

58,755 59,823 1,068 1,709 

52 MA_6_0624_52 

KALWARIA 

ZEBRZ.- 

BIERTOWICE 

Kalwaria 

Zebrzydowska 

- obszar 

wiejski 

59,823 62,084 2,261 3,61 

52 MA_6_0624_52 

KALWARIA 

ZEBRZ.- 

BIERTOWICE 

Lanckorona 62,084 67,753 5,669 9,070 

52 MA_6_0625_52 BIERTOWICE-

GŁOGOCZÓW 

Lanckorona 68,134 69,433 1,299 2,078 

 
 

Rys. 12 Lokalizacja analizowanych odcinków dróg krajowych na terenie powiatu wadowickiego 

 

 

 
 
             Źródło: Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów – 9 zadań     

             – o łącznej długości 7 709,814 km 

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził w 2012r. na terenie 

powiatu wadowickiego pomiary hałasu. Pomiarem hałasu został objęty odcinek 210 w km 1+300 

drogi wojewódzkiej nr 781 w miejscowości Wieprz. 

Na podanym obszarze zlokalizowano dwa punkty pomiarowe: 

 jeden w odległości 10 m od drogi (na wys. 4 m.n.p.t.) - dający obraz klimatu akustycznego 

panującego bezpośrednio przy drodze, 

  drugi przy elewacji budynku mieszkalnego położonego 20 m od badanej drogi (na wys. 1,5 

m.n.p.t.), przedstawiający wpływ hałasu emitowanego przez w/w drogę na mieszkańców 

pobliskiej zabudowy. 
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Pomiary obejmowały jedną dobę, z podziałem na porę dnia tj. 6:00-22:00 oraz porę nocy  

tj. 22:00- 6:00.  

Podczas badań rejestrowano również warunki atmosferyczne oraz natężenie ruchu.  

Badany obszar określono jako teren zabudowy dwukondygnacyjnej, dla której wg. nowego 

rozporządzenia dopuszczalny poziom hałasu wynosi: 

− dla pory dnia: 65 dB 

− dla pory nocy: 56 dB 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań  nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu.  
 

Do środków, które mogą wpłynąć na ograniczenia hałasu należą następujące czynniki: 

 poprawienie stanu nawierzchni ulic i torowisk, 

 modernizację konstrukcji wytwarzanych pojazdów mechanicznych, 

 wprowadzenie urządzeń przeciwhałasowych w pojazdach mechanicznych, 

 prowadzenie linii komunikacyjnych w wykopach, tunelach lub tworzenie wokół tras 

barier, osłon dźwiękochłonnych, 

 wykorzystywanie naturalnych barier akustycznych, 

 stosowanie w budownictwie konstrukcji i materiałów stanowiących barierę dla hałasu i 

wibracji, 

 poprawienie układu dróg i ich równomierne rozmieszczenie. 
 

 

2.3 PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 
 

Pola elektromagnetyczne mają naturalne źródła pochodzenia ziemskiego oraz 

pozaziemskiego. Szybki rozwój przemysłu, w tym przede wszystkim dynamiczny rozwój 

telekomunikacji powoduje wzrost poziomów pola elektromagnetycznego w środowisku, 

zwłaszcza poprzez powstawanie sztucznych źródeł pola elektromagnetycznego. 

Najpowszechniej występującymi instalacjami będącymi źródłami pól elektromagnetycznych są 

m. in.: 

 Linie elektromagnetyczne  

 Instalacje radiokomunikacyjne, w tym w szczególności stacje bazowe telefonii komórkowej, 

stacje radiowe i telewizyjne.  

 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 

zostało objęte obowiązkiem zgłoszenia instalacji do organów ochrony środowiska. Na podstawie 

zbieranych danych powstała baza GIS lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego, 

która został udostępniona na portalu miip.geomałopolska.pl 

W roku 2012 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie kontynuował drugi cykl 

pomiarowy PEM, dokonując pomiarów w 45 punktach założonych w roku 2009. W 

 45 punktach wyznaczono tylko 1 punkt pomiarowy na terenie powiatu wadowickiego, który 

znajdował się w Ryczowie w dniu 23.08.2012r. 

 

Tab.9 Lokalizacja punktu pomiarowego na terenie powiatu wadowickiego 

Lokalizacja punktów 

pomiarowych 
Data pomiaru 

Wartość średnia 

[V/m] 

Niepewność 

[V/m] 

Powiat wadowicki, Ryczów 23.08.2012 0,18 0,025 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że średnia arytmetyczna zmierzonych 

wartości natężeń pól elektromagnetycznych promieniowania dla obowiązującego zakresu 

częstotliwości od 3 MHz do 3000 MHz nie przekroczyła w 2012 roku wartości dopuszczalnej 

składowej elektrycznej wynoszącej 7 V/m (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
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dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów - Dz. U. Nr 192, poz. 

1883). 

Na terenie powiatu wadowickiego głównymi źródłami pól elektromagnetycznych są: 

 linie elektroenergetyczne, 

 stacje bazowe telefonii komórkowej, 

 stacje bazowe trunkingowej sieci łączności radiotelefonicznej, 

 urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach przemysłowych, 

ośrodkach medycznych oraz będące w dyspozycji policji i straży pożarnej.  

Najczęściej spotykanymi źródłami mikrofal są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci telefonii 

komórkowej. Urządzenia takie znajdują się zwykle na specjalnych masztach bądź wysokich 

kominach i budynkach w następujących lokalizacjach: 

 
Tab.10 Urządzenia nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej na terenie Powiatu Wadowickiego. 
 

Lp. Operator Pasmo Lokalizacja, adres 

1. Aero 2 UMTS900 Bachowice ul. Dębowa-Boczna - maszt Plusa 

2. Aero 2 UMTS900 Chocznia ul. Kościuszki - maszt Plusa 

3. Plus GSM900 
Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 35 - 

zakłady obuwnicze Glanzbut 

4. Aero 2 
UMTS900 Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 35 - 

zakłady obuwnicze Glanzbut 

5. Aero 2 UMTS900 Klecza Dolna 339 - maszt Plusa 

6. Aero 2 
UMTS900 

Leńcze 132 - kościół 

7. Plus GSM900 UMTS2100 
Wadowice ul. Szpitalna - Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

8. Aero 2 UMTS900 
Wadowice ul. Szpitalna - Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

9. Orange GSM900 Bachowice ul. Dębowa-Boczna - maszt Plusa 

10. T-Mobile GSM900 Bachowice ul. Dębowa-Boczna - maszt Plusa 

11. T-Mobile 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Chocznia ul. Kościuszki - maszt Plusa 

12 Orange 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Chocznia ul. Kościuszki - maszt Plusa 

13. NetWorkS! 
UMTS900 

Chocznia ul. Kościuszki - maszt Plusa 

14. T-Mobile 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Inwałd ul. Wadowicka 39 - prywatny budynek na 

wzgórzu 

15. Orange 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Inwałd ul. Wadowicka 39 - prywatny budynek na 

wzgórzu 

16. NetWorkS! UMTS900 
Inwałd ul. Wadowicka 39 - prywatny budynek na 

wzgórzu 

17. Orange GSM900 Klecza Dolna 339 - maszt Plusa 

18. T-Mobile GSM900 Klecza Dolna 339 - maszt Plusa 

19. Orange 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Wadowice ul. Wojska Polskiego 2c - PSP 

20. T-Mobile 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Wadowice ul. Wojska Polskiego 2c - PSP 
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21. Orange 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Wadowice ul. Putka 9 - tymczasowy maszt własny 

22. T-Mobile 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Wadowice , ul. Putka 9 - tymczasowy maszt 

własny 

23. Orange 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Wadowice , ul. Chopina 10 - zakłady Maspex – 

dach  budynku 

24. T-Mobile 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Wadowice ul. Chopina 10 - zakłady Maspex - dach 

budynku 

25. T-Mobile 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Wadowice, ul. Batorego 22 - maszt na budynku 

mleczarni 

26. Orange 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Wadowice , ul. Batorego 22 - maszt na budynku 

mleczarni 

27. NetWorkS! UMTS900 
Wadowice, ul. Batorego 22 - maszt na budynku 

mleczarni 

28. T-Mobile 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Wadowice, ul. Młyńska 68A - komin 

29. Orange 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Wadowice,  ul. Młyńska 68A - komin 

30 NetWorkS! GSM900 Izdebnik - maszt własny 

31. T-Mobile GSM900 Izdebnik - maszt własny 

32. Orange GSM900 Izdebnik - maszt własny 

33. NetWorkS! UMTS900 
Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 35 - 

zakłady obuwnicze Glanzbut 

34. T-Mobile 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Kalwaria Zebrzydowska ul. Bernardyńska 46 - 

klasztor 

35. NetWorkS! UMTS900 
Kalwaria Zebrzydowska ul. Bernardyńska 46 - 

klasztor 

36. T-Mobile GSM900 Leńcze 132 - kościół 

37. Orange GSM900 Leńcze 132 - kościół 

38. NetWorkS! UMTS900 Leńcze 132 - kościół 

39. Orange GSM900 Mucharz maszt własny 

40. T-Mobile GSM900 Mucharz maszt własny 

41. NetWorkS! UMTS900 Mucharz maszt własny 

42. NetWorkS! UMTS900 Wadowice ul. Młyńska 68A - komin 

43. Orange GSM900 
Zembrzyce 124 - kościół 

44. T-Mobile GSM900 Zembrzyce 124 - kościół 

45. NetWorkS! UMTS900 Zembrzyce 124 - kościół 

46. T-Mobile GSM900 UMTS2100 Świnna Poręba 77 - maszt własny 

47. Orange GSM900 UMTS2100 Świnna Poręba 77 - maszt własny 

48. NetWorkS!  Świnna Poręba 77 - maszt własny 

49. Plus GSM900 UMTS2100 Andrychów ul. Krakowska 83 - wieża ciśnień 

50. Plus GSM900 Andrychów ul. Biała Droga - maszt Plusa 

51. Plus GSM900 Chocznia ul. Kościuszki - maszt Plusa 

52. Plus GSM900 Klecza Dolna 339 - maszt Plusa 

53. Play  Lanckorona ul. Św. Jana 12 - kościół 

54. Play 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 UMTS900 
Barwałd Średni maszt własny na wzgórzu 

55. Plus GSM900 Wysoka maszt własny 
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56. Plus  Bachowice ul. Dębowa-Boczna - maszt Plusa 

57. Plus  Andrychów Rynek 37 - kościół 

58. NetWorkS! UMTS900 Klecza Dolna 339 - maszt Plusa 

59. NetWorkS! 
UMTS900 

Wadowice ul. Wojska Polskiego 2c - PSP 

60. NetWorkS! UMTS900 Wadowice ul. Putka 9 - tymczasowy maszt własny 

61. NetWorkS! UMTS900 Wadowice ul. Chopina 10 - zakłady Maspex - dach 

budynku 
62. NetWorkS!  Wieprz -kościół 

63. NetWorkS! UMTS900 Andrychów Rynek 37 - kościół 

64. NetWorkS! UMTS900 Andrychów ul. Krakowska 89 - PSP 

65. NetWorkS! UMTS900 Inwałd ul. Wiejska 2 - budynek ELPIDA SA 

66. NetWorkS! UMTS900 Sułkowice ul. Wspólna 39 - komin ogrodnictwa 

67. NetWorkS! UMTS900 Zagórnik ul. Inwałdzka 5 - kościół 

68. T-Mobile 

GSM1800 GSM900 

UMTS2100 Brzeźnica 54 - kościół 

69. Orange 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Brzeźnica 54 - kościół 

70. T-Mobile 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 35 - 

zakłady obuwnicze Glanzbut 

71. Orange 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 35 - 

zakłady obuwnicze Glanzbut 

72. Orange 
GSM1800 GSM900 

UMTS2100 
Kalwaria Zebrzydowska ul. Bernardyńska 46 - 

klasztor 

73. T-Mobile GSM900 Paszkówka 68 - kościół 

74. Orange GSM900 Paszkówka 68 - kościół 

75. Orange GSM900 Sułkowice ul. Wspólna 39 - komin ogrodnictwa 

76. T-Mobile GSM900 
Zagórnik ul. Inwałdzka 5 - kościół 

77. Orange GSM900 Zagórnik ul. Inwałdzka 5 - kościół 

78. T-Mobile GSM900 Sułkowice ul. Wspólna 39 - komin ogrodnictwa 

79. Orange GSM900 Zagórze maszt TP Emitel 

80. T-Mobile GSM900 Zagórze maszt TP Emitel 

81. Aero 2  Półwieś maszt PTK Centertel 

82. T-Mobile UMTS900 Inwałd ul. Wiejska 2 - budynek ELPIDA SA 

83. T-Mobile  Wieprz kościół 

84. Aero 2 UMTS900 Andrychów ul. Krakowska 83 - wieża ciśnień 

85. Orange GSM900 Inwałd ul. Wiejska 2 - budynek ELPIDA SA 

 

Na terenie powiatu wadowickiego głównym problem występowania promieniowania 

elektromagnetycznego jest brak prowadzenia systematycznych pomiarów i źródeł 

promieniowania elektromagnetycznego.  
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2.4 GOSPODARKA WODNA 
 

Wody podziemne 
 

Obszar powiatu wadowickiego położony jest w zasięgu hydrogeologicznym Karpat, w 

którym można wyróżnić dwa poziomy wód podziemnych: 

- w obrębie podłoża fliszowego, 

- w obrębie utworów zwietrzelinowo – pokrywowych i aluwialnych. 

Strefa wód skalnych pochodzi ze szczelin warstw piaskowców. Wody te występują na 

różnych głębokościach. Charakterystyczne dla nich jest to, że nie tworzą wspólnego zwierciadła, 

co znajduje swój wyraz w dużych różnicach głębokości występowania wody w sąsiednich 

studniach gospodarczych. Wodę prowadzą głównie warstwy piaskowcowe, które są w nią 

najzasobniejsze. Woda ta charakteryzuje się dużą twardością. Na powierzchnię wypływa w 

postaci źródeł, przeważnie zboczowych, o charakterze szczelinowo – warstwowym. Głębokość 

zalegania zwierciadła w obrębie podłoża fliszowego wynosi od 3 do 20 m, w zależności od 

litografii utworów, tektoniki oraz od intensywności rozcięcia erozyjnego dolin powodującego 

odwadnianie grzbietów wododziałowych.  

W obrębie utworów zwietrzelinowych woda występuje na małych głębokościach, od 0,5 

do 5m. Wydajność tego poziomu jest niewielka i ulega znacznym wahaniom w zależności od 

ilości opadów i nachylenia stoków. Przy zwiększonych opadach wykazują chwilowy, dość 

znaczny wzrost wydajności. 

Praktyczne znaczenie dla zaopatrzenia w wodę posiada czwartorzędowy poziom 

wodonośny związany z utworami aluwialnymi rzek. Potencjalna wydajność studni osiąga 

najczęściej 15 – 30 m
3
/h. Poza dolinami większych rzek studnie cechują się z reguły niską 

wydajnością. 

 

Wody powierzchniowe. 
 

Obszar powiatu wadowickiego należy do prawostronnego dorzecza Wisły. Głównym 

ciekiem odwadniającym obszar jest Skawa i jej lewobrzeżny dopływ Wieprzówka. Rzeka Skawa 

jest jednym z większych prawobrzeżnych górskich dopływów Wisły drugiego rzędu i uchodzi do 

Wisły w kilometrze 22,7. 

W dniu 16 stycznia 2014 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Krakowie ustanowił m.in.: Warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły - 

Rozporządzenie 4/2014.  

Ustalane w drodze aktu prawa miejscowego na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.),  warunki korzystania z wód 

regionu wodnego są jednymi z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie 

gospodarowania wodami oraz narzędziem wspomagającym proces zarządzania zasobami 

wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania. Głównym zadaniem warunków jest 

wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

Dokumenty te określają: 

1. szczegółowe wymagania z zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych 

2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych 

3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo na 

wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych. 

 

Jakość wód podziemnych 
 

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, jednolite części wód podziemnych obejmują 

wody podziemne występujące w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności 

umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu 
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znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów 

lądowych. Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) wyznaczone zostały przy uwzględnieniu 

typów i rozciągłości poziomów wodonośnych, związku wód podziemnych z ekosystemami 

lądowymi i wodami powierzchniowymi, możliwością poboru wód oraz w biorąc pod uwagę 

charakter i zasięg antropogenicznego przekształcenia chemizmu i dynamiki wód  podziemnych. 

Dla obszarów Polski zostało wyznaczonych 161 jednolitych części wód podziemnych. W  

wodach województwa małopolskiego wydzielono 22 jednolite części. 
 

W podziale regionalnym jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) powiat wadowicki 

należy do jednostek Nr: 148, 151, 152, 153. Poniżej przedstawiono charakterystykę 

poszczególnych jednostek jednolitych części wód podziemnych na obszarze powiatu 

wadowickiego: 

 Nr 148 – jednostka o powierzchni 339,78 km
2 

 opis symbolu jednostki: poziom wodonośny w czwartorzędzie występuje na całym 

obszarze. Poziom wodonośny w neogenie występuje w przewarstwieniach piasków 

pylastych. Górnokarboński poziom wodonośny wykształcony w postaci kilku warstw 

piaskowcowych i żwirowcowych. 

 symbol jednostki: Q - wody porowe w utworach piaszczystych i żwirowych, 

Ng - wody porowe w utworach piaszczystych, C3 – szczelinowo-porowe w utworach 

piaskowcowych 
 

 Nr 151 – jednostka o powierzchni 264,9 km
2 

 opis symbolu jednostki: W piętrze czwartorzędowym występuje jeden poziom 

wodonośny związany z utworami akumulacji rzecznej. Piętro wodonośne mezozoiku 

(jura i trias) zbudowane jest z utworów węglanowych (wapienie, dolomity), natomiast 

piętro wodonośne paleozoiku (karbon) z utworów klastycznych (piaskowce, zlepieńce).. 

 symbol jednostki: Q – wody porowe w utworach akumulacji rzecznej (piaski, żwiry),  

J – wody szczelinowo - krasowe w utworach węglanowych (wapienie), T - wody 

szczelinowo - krasowe w utworach węglanowych (dolomity, wapienie), C – wody 

szczelinowo – porowe w utworach klastycznych (piaskowce, zlepieńce) 
 

 Nr 152 – jednostka o powierzchni 2 364,6 km
2
 

 opis symbolu jednostki: w piętrze czwartorzędowym występuje jeden poziom wodonośny 

związany z utworami akumulacji rzecznej. Lokalnie moŜe występować w łączności 

hydraulicznej z poziomem w utworach fliszowych. Piętro wodonośne paleogeńskie i 

kredowe (fliszowe) zbudowane jest z utworów piaskowcowo – łupkowych. W strefie 

aktywnej wymiany wód zwykłych (do głębokości około 80 m p.p.t.) może występować 

kilka poziomów wodonośnych. Poziomy wodonośne występują w utworach paleogenu i 

kredy oraz paleogeńsko-kredowych – nierozdzielnych. 

 symbol jednostki: Q – wody porowe w utworach akumulacji rzecznej (piaski, żwiry, 

otoczaki) Pg – Cr – wody szczelinowo - porowe w utworach piaskowcowo – łupkowych 

(fliszowych), strefa aktywnej wymiany do głębokości około 80 m p.p.t. 
 

 Nr 153 – jednostka o powierzchni 3 522,2 km
2
 

 opis symbolu jednostki: w piętrze czwartorzędowym występuje jeden poziom wodonośny 

związany z utworami akumulacji rzecznej. Lokalnie może występować w łączności 

hydraulicznej z poziomami w utworach fliszowych. Piętro wodonośne paleogenu i kredy 

(fliszowe) zbudowane jest z utworów piaskowcowo – łupkowych. W strefie aktywnej 

wymiany wód zwykłych (do głębokości około 80 m p.p.t.) może występować kilka 

poziomów wodonośnych. Poziomy wodonośne występują w utworach paleogenu i kredy 

oraz paleogeńsko-kredowych – nierozdzielnych. 

 symbol jednostki: Q – wody porowe w utworach akumulacji rzecznej (piaski, żwiry, 

otoczaki) Pg-Cr – wody szczelinowo - porowe w utworach piaskowcowo – łupkowych 

(fliszowych), strefa aktywnej wymiany do głębokości około 80 m p.p.t. 
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Rys. 13. Sieć monitoringu wód podziemnych w roku 2010  

                 
 

                           Źródło: PIG/WIOŚ Kraków 

 

Tab. 11. Sieć monitoringu wód podziemnych na terenie powiatu wadowickiego w roku 2010. 

Numer punktu 
1) 

Nr punktu MI 
2) 

Miejscowość Gmina JCWPd 

2250  Gierałtowice Wieprz 148 

103 II/761 Babica Wadowice 152 

105 II/760 Ponikiew Wadowice 152 

Źródło: PIG/WIOŚ Kraków 

 

Tab. 12. Sieć monitoringu wód podziemnych na terenie powiatu wadowickiego w roku 2011. 

Numer punktu 
1) 

Nr punktu MI 
2) 

Miejscowość Gmina JCWPd 

2250  Gierałtowice Wieprz 148 

 II/1669/1 Brzeźnica Brzeźnica 151 

103 II/761 Babica Wadowice 152 

105 II/760 Ponikiew Wadowice 152 

 II/762/1 Kalwaria 

Zebrzydowska 

Kalwaria 

Zebrzydowska 

153 

Objaśnienia:  

1) nr punktu w Monitoringowej Bazie Danych,  

2) nr punktu w bazie danych Sieć Obserwacji Hydrogeologicznych , MI – monitoring ilościowy, 

Źródło: PIG/WIOŚ Kraków 
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Ocena wielkości rezerw wód podziemnych wykonana dla potrzeb Planu gospodarowania 

wodami w dorzeczu Wisły (Monitor Polski 49/2011) wykazała w powiecie wadowickim dobry 

stan ilościowy wód i wysoki poziom rezerw wód podziemnych. 

Ocenę stanu chemicznego wód przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 23 lipca 2008 w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych 

(Dz.U. Nr 143/2008, poz. 896).  

Zgodnie z przeprowadzoną klasyfikacją jakość wód podziemnych w województwie małopolskim 

w roku 2011 przedstawiała  się następująco: 

–– wody bardzo dobrej jakości – klasy I stanowiły 5,0%, 

–– wody dobrej jakości – klasy II – 17,5%, 

–– wody zadowalającej jakości – klasy III – 52,5%, 

–– wody niezadowalającej jakości - klasy IV – 17,5%, 

–– wody złej jakości – klasy V – 7,5%, 

co oznacza, że: 

 dobry stan chemiczny (klasa I, II, III) stwierdzono w 75,0% badanych wód, 

 słaby stan chemiczny (klasa IV, V) – w 25% badanych wód. 

 

Klasyfikację wód w punktach pomiarowo-kontrolnych przedstawiono na poniższych rysunkach 

oraz tabelach:  

 
Tab.13.  Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w powiecie wadowickim w roku 2010. 

Nr 
punktu 

Typ chemiczny 
granicach wody 

Miejscowość Gmina JCWPd 
Klasa jakości 

wody 

2250 HCO3-SO4-Ca-Na Gierałtowice Wieprz 148 III * 

103 HCO3-SO4-Ca Babica Wadowice 152 II 

105 SO4-HCO3-Ca Ponikiew Wadowice 152 I 

*  wskaźniki w granicach stężeń IV i V klasy jakości - ph 

Źródło: PIG/WIOŚ Kraków 

 

Tab.14.  Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w powiecie wadowickim w roku 2011. 

Nr 

punktu 

Typ chemiczny 

granicach wody 
Miejscowość 

Gmina 

 
JCWPd 

Klasa jakości 

wody 

2250 
HCO3-SO4-Cl-Ca-Na 

 
Gierałtowice Wieprz 148 III 

103 
HCO3-SO4-Ca 

 
Babica Wadowice 152 III 

 
HCO3-Ca-Na 

 
Kalwaria 

Zebrzydowska 
Kalwaria 

Zebrzydowska 
153 III 

Źródło: PIG/WIOŚ Kraków 
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Rys. 14. Stan chemiczny wód podziemnych województwa małopolskiego w roku 2010. 

 

                      Źródło: PIG/WIOŚ Kraków 

 
Tab. 15. Klasyfikacja wód 

Klasy wód Charakterystyka 

 klasa I bardzo dobra 

 klasa 

II 
dobra 

 klasa 

III 
zadawalająca 

 klasa 

IV 
niezadawalająca 

 

Ocenę jakości wód podziemnych według wymagań dotyczących jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 

Nr 61/2007, poz.417 zpz) w oparciu o wszystkie punkty objęte badaniami stanu jakościowego.  

Przekroczenie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2011r. 

stwierdzono w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Przyczyną przekroczeń były 

zanieczyszczenia geogeniczne takie jak żelazo. 

 
Tab. 16.  Punkty sieci monitoringu wód podziemnych, w których stwierdzono przekroczenia norm dla wód 

przeznaczonych do spożycia dla ludzi powiatu wadowickiego. 

Miejscowość Gmina JCWPd 
Przekroczenia wymagań 
dotyczących jakości wód 

przeznaczonych do spożycia 

Kalwaria Zebrzydowska Kalwaria Zebrzydowska 153 Fe 
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Rys.15.  Ocena spełnienia wymagań określonych dla wód ujmowanych do spożycia przez ludzi w 2011 r. 

 

                           Źródło: WIOŚ Kraków 

 

Jakość wód powierzchniowych 

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód  

na podstawie wyników państwowego monitoringu środowiska.  
 

Poniżej przedstawiono wykaz celów środowiskowych dla poszczególnych jednolitych części 

wód powierzchniowych powiatu wadowickiego: 

 
 

Tab.17 Wykaz celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych powiatu wadowickiego. 

 

L

p 

Jednolita część wód powierzchniowych 
 

Typ JCWP 

 

Status 

Cel 

środowiskowy 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celów 

środowiskowy Europejski kod JCWP Nazwa JCWP 

1. PLRW200026213369 Bachorz 

Cieki w 

dolinach 

wielkich rzek 

nizinnych 

Silnie 

zmieniona 

część wód 

Dobry 

potencjał wód 
zagrożona 

2. PLRW20001221347369 Stryszówka Potok fliszowy 
Naturalna 

część wód 

Dobry stan 

wód 
niezagrożona 

3. PLRW20001221347389 Jaszczurówka Potok fliszowy 

Silnie 

zmieniona 

część wód 

Dobry 

potencjał wód niezagrożona 

4. PLRW20001421347399 

Zbiornik 

Świnna 

Poręba 

Mała rzeka 

fliszowa 

Silnie 

zmieniona 

część wód 

Dobry 

potencjał wód zagrożona 

Id: 33AB8685-4178-454B-ABDB-E96B87FE0F80



Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 

 

- 33 - 

 

5. 
PLRW20001221347329

9 
Paleczka Potok fliszowy 

Silnie 

zmieniona 

część wód 

Dobry 

potencjał wód zagrożona 

6. PLRW200014213477 

Skawa od 

zapory zb. 

Świnna Poręba 

do Klęczanki 

bez Klęczank 

Mała rzeka 

fliszowa 

Silnie 

zmieniona 

część wód 

Dobry 

potencjał wód 
zagrożona 

7. PLRW20006213489 

Wieprzówka od 

Targaniczanki 

Bez 

Targaniczanki 

do ujścia 

Potok wyżynny 

węglanowy z 

substratem 

drobnoziarnisty

m 

na lessach i 

lessopodobnych 

Silnie 

zmieniona 

część wód 

Dobry 

potencjał wód 
zagrożona 

8. PLRW200015213499 

Skawa od 

Klęczanki bez 

Klęczanki do 

ujścia 

Średnia rzeka 

wyżynna - 

wschodnia 

Silnie 

zmieniona 

część wód 

Dobry 

potencjał wód 
zagrożona 

9. PLRW200062134769 Choczenka 

Potok wyżynny 

węglanowy z 

substratem 

drobnoziarnisty

m 

na lessach i 

lessopodobnych 

Silnie 

zmieniona 

część wód 

Dobry 

potencjał wód 
zagrożona 

10

. 
PLRW2000122134789 Kleczanka Potok fliszowy 

Silnie 

zmieniona 

część wód 

Dobry 

potencjał wód 
zagrożona 

11

. 
PLRW200062134796 Radoczanka 

Potok wyżynny 

węglanowy z 

substratem 

drobnoziarnisty

m 

na lessach i 

lessopodobn 

Naturalna 

część wód 

Dobry stan 

wód 
zagrożona 

12

. 
PLRW2000122134849 

Wieprzówka do 

Targaniczanki 
Potok fliszowy 

Silnie 

zmieniona 

część wód 

Dobry 

potencjał wód zagrożona 

13

. 
PLRW20001221347549 Ponikiewka Potok fliszowy 

Silnie 

zmieniona 

część wód 

Dobry 

potencjał wód zagrożona 

14

. 
PLRW200026213514 

Dopływ z 

Grodziska 

Cieki w 

dolinach 

wielkich rzek 

nizinnych 

Naturalna 

część wód 

Dobry stan 

wód 
zagrożona 

15

. 
PLRW2000262135189 

Bachówka 

(Potok 

Spytkowicki) 

Cieki w 

dolinach 

wielkich rzek 

nizinnych 

Naturalna 

część wód 

Dobry 

potencjał wód 
zagrożona 

16

. 
PLRW2000162135569 Sosnowianka 

Potok nizinny 

lessowo-

gliniasty 

Naturalna 

część wód 

Dobry 

potencjał wód zagrożona 

1

7. 
PLRW200002135594 

Kanał Łączański 

(Kanał Łączany- 

Skawina) 

Typ 

nieokreślony 

sztuczna 

część wód 

Dobry 

potencjał wód 
zagrożona 

1

8. 
PLRW20001621353899 Brodawka 

Potok nizinny 

lessowo-

gliniasty 

Naturalna 

część wód 

Dobry 

potencjał wód zagrożona 

19

. 
PLRW2000192135599 

Wisła od Skawy 

do Skawinki 

Rzeka nizinna 

piaszczystoglini

asta 

Silnie 

zmieniona 

część wód 

Dobry 

potencjał wód zagrożona 
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20

. 
PLRW200062135694 

Mogiłka 
(Wierzbanówka) 

Potok wyżynny 

węglanowy z 

substratem 

drobnoziarnisty

m 

na lessach i 

lessopodobnych 

Naturalna 

część wód 

Dobry 

potencjał wód 
zagrożona 

21

. 
PLRW20001221356699 

Skawinka do 

Głogoczówki 
Potok fliszowy 

Naturalna 

część wód 

Dobry 

potencjał wód 
zagrożona 

22

. 
PLRW20001221356899 Cedron Potok fliszowy 

Naturalna 

część wód 

Dobry 

potencjał wód 
zagrożona 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada (Dz. U. z 2002, Nr 

204, poz. 1728) ustala się trzy kategorie jakości wody, w zależności od wartości granicznych 

wskaźników jakości wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie musza być poddane 

standardowym procesom uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia: 

 kategoria A1 — woda wymagająca prostego uzdatniania  fizycznego, w szczególności 

filtracji oraz dezynfekcji; 

 kategoria A2 — woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w 

szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, dezynfekcji 

(chlorowania końcowego); 

 kategoria A3 — woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i 

chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, 

adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowania, chlorowania końcowego). 
 

Poniżej przedstawiono ocenę wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia w latach 2011 – 2013 dla wybranych rzek powiatu wadowickiego: 

 

Tab. 18. Ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2011r. 

Rzeka / 

Kod jcwp 

Punkt pomiarowo - 

kontrolny 
Kat. 

jakości 

wód 

Kategoria wód wg wskaźników 

nazwa km 
fizyko-

chemicznych 
bakteriologicznych 

Skawa 

PLRW200014213477 

Poniżej 

Świnnej 

Poręby 

 

26,6 

 

A2 

 

A1 

 

A2 

Wieprzówka 

PLRW2000122134849 
Rzyki 

 

22,7 
A2 A1 A2 

 

 

Tab. 19. Ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2012r. 

Rzeka / 

Kod jcwp 

Punkt pomiarowo - 

kontrolny 
Kategoria 

jakości wód 

Kategoria wód wg wskaźników 

nazwa km fizykochemicznych bakteriologicznych 

Skawa 

PLRW200014213477 

 

Poniżej Świnnej 

Poręby 

 

26,6 A2 A1 A2 

Wieprzówka 

PLRW2000122134849 

 

Rzyki 22,7 A2 A1 A2 
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Tab. 20. Ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2013r. 

Rzeka 

Punkt pomiarowo - 

kontrolny 
Kategoria 

jakości wód 

Kategoria wód wg wskaźników 

nazwa km fizykochemicznych bakteriologicznych 

Skawa 

PLRW200014213477 

Gorzeń Górny 

 
25,2 A2 A2 A2 

Skawa 

PLRW200015213499 
 

Witanowice 

 
17,9 A3 A1 A3 

Wieprzówka 

PLRW2000122134849 
 

Rzyki 22,7 A2 A1 A2 

 

Monitoring wód powierzchniowych, prowadzony przez Inspekcję Ochrony Środowiska, 

określają w szczególności rozporządzenia wykonawcze do ustawy – Prawo wodne, tj.: 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i 

sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i 

podziemnych (Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1550) wraz ze zmianami wprowadzonymi przez 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części 

wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2013 poz. 1558); 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2011 nr 257 poz. 1545). 

Tab. 21. Klasyfikacja stanu /potencjału ekologicznego i chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych ( jcwp) wybranych rzek w powiecie wadowickim w latach 2010 – 2012. 

Nazwa JCWP Wskaźniki jakości wód 

Ocena w 

grupie 

wskaźników 

Stan / potencjał 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 

Stan 

wód 

Skawa od zapory zb. 

Świnna Poręba do 

Klęczanki bez 

Klęczanki 

elementy biologiczne I  

DOBRY I 

POWYŻEJ 

DOBREGO 

 

 

DOBRY 

 

 

DOBRY 
elementy 

fizykochemiczne 
 

I 

specyficzne 

zanieczyszczenia 

syntetyczne i 

niesyntetyczne 

 

II 

Wieprzówka do 

Targaniczanki 

elementy biologiczne I  

DOBRY I 

POWYŻEJ 

DOBREGO 

 

 

DOBRY 

 

 

DOBRY 
elementy 

fizykochemiczne 
 

I 

specyficzne 

zanieczyszczenia 

syntetyczne i 

niesyntetyczne 

 

I 

Bachówka (potok 

Spytkowicki) 

elementy biologiczne IV  

 

SŁABY 

 

 

DOBRY 

 

 

ZŁY 
elementy 

fizykochemiczne 
 

PSD 

specyficzne 

zanieczyszczenia 

syntetyczne i 

niesyntetyczne 

 

I 

Choczenka 

elementy biologiczne IV  

 

SŁABY 

 

 

NIE 

BADANO 

 

 

ZŁY 
elementy 

fizykochemiczne 
 

PPD 

specyficzne 

zanieczyszczenia 

syntetyczne i 

niesyntetyczne 

 

I 
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Zaopatrzenie w wodę. 

Na terenie powiatu wadowickiego wodę do celów przemysłowych, komunalnych jak 

również rolnictwa i leśnictwa ujmuje się z ujęć powierzchniowych i podziemnych. W 2010 roku 

zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności wyniosło 18,0 hm
3
, natomiast w 

roku 2013 zmniejszyło się do wielkości 10,7 hm
3
 . 

 

Tab. 22. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku. 

 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności 

Rok 

Zużycie 

wody 

ogółem 

[dam
3
] 

Zużycie 

wody 

ogółem w 

hm
3 

Zużycie 

wody na 

potrzeby 

przemysłu 

[dam
3
] 

Zużycie 

wody na 

potrzeby 

rolnictwa 

i leśnictwa 

[dam
3
] 

eksploatacja 

sieci 

wodociągowej 

[dam
3
] 

eksploatacja 

sieci 

wodociągowej 

- gospodarstwa 

domowe 

[dam
3
] 

udział 

przemysłu 

w zużyciu 

wody 

ogółem 

% 

2010 17972,7 18,0 290 13495 4187,7 3350,5 1,6 

2011 14796,1 14,8 265 10335 4196,1 3403,2 1,8 

2012 14886,0 14,9 233 10335 4318,0 3477,7 1,6 

2013 10675,3 10,7 219 6236 4220,3 3417,6 2,1 

 

Wyk. 10. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej w 2010r. 

 
         Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Wyk. 11. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej w 2013r. 

 
                          Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Porównując powyższe wykresy i dane z lat 2010 - 2013 można wywnioskować, że 

zużycie wody wykazuje tendencję malejącą. 

Przyczynami istniejącego stanu jest malejąca sprzedaż wody dla gospodarstw domowych. Jest to 

efekt: 

 racjonalnej gospodarki wodnej mieszkańców; 

 postępu w ograniczeniu zużycia wody przy stosowaniu w gospodarstwach domowych 

nowoczesnych urządzeń AGD; 

 zastosowanie wodomierzy; 

 wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i armatury; 

 wzrostu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.  

Spadek zużycia wody w przemyśle uwarunkowany jest m.in.: 

 oszczędną gospodarką wodno-ściekową w zakładach przemysłowych poprzez 

wprowadzanie zamkniętych obiegów wodnych; 

 wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska, które wymuszają od zakładów 

przemysłowych stosowanie nowych technologii bezpiecznych dla środowiska;  

 

Jak wynika z przedstawionego wykresu w powiecie wadowickim w 2010 r. największe zużycie 

wody nastąpiło na cele rolnictwa i leśnictwa - 75,1% ogólnego zużycia wody.  Natomiast 

zapotrzebowanie na cele eksploatacji sieci wodociągowej  wyniosło 23,3%, a na cele 

przemysłowe 1,6%.  
 

Tab. 23. Gospodarowanie wodą w przemyśle w ciągu roku. 

Rok 

zużycie wody na 

potrzeby 

przemysłu 

[dam
3
] 

pobór wód 

podziemnych 

[dam
3
] 

pobór wód 

powierzchniowych 

[dam
3
] 

zakup 

wody 

razem 

[dam
3
] 

zakup wody z wodociągów 

komunalnych na cele 

produkcyjne 

[dam
3
] 

2010 290 205 669 17 13 

2011 265 217 480 10 9 

2012 233 197 345 21 21 

2013 219 176 167 24 24 

1 dam3 = 1 000 m3 

 

Oczyszczanie i zrzut ścieków 
 

Źródłami zanieczyszczeń wód w naszym regionie są m.in. punktowe zrzuty ścieków 

komunalnych, przemysłowych, ścieki z przelewów burzowych ogólnospławnych sieci 

kanalizacyjnych oraz często nielegalne zrzuty nieoczyszczonych ścieków bytowych. 

Poza punktowymi zanieczyszczeniami wód, istotne znaczenie mają również zanieczyszczenia ze 

spływu powierzchniowego. Spowodowane jest to najczęściej produkcją rolniczą i stosowaniem 

znacznych ilości nawozów azotowych. Nawozy stosowane na polach uprawnych są typowym 

źródłem biogennych zanieczyszczeń wód powierzchniowych. 

Zaburzenie równowagi pomiędzy naturalnym dopływem biogenów do wód i przyrostem 

substancji organicznych prowadzi do przyspieszenia procesów eutrofizacji. 

W związku z powyższym koniecznym jest zapewnienie należytej czystości wody poprzez 

realizację odpowiednich działań. Konieczne jest również korzystanie z zasobów wodnych w 

sposób oszczędny i racjonalny.  

 

Oczyszczalnie ścieków komunalnych funkcjonujące na terenie powiatu wadowickiego 

przedstawiono w poniższej tabeli: 
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Tab. 24. Liczba przemysłowych i komunalnych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu wadowickiego oraz ludność 

korzystająca z oczyszczalni ścieków na przełomie lat 2010 – 2013. 

Rok 

Ilość 

oczyszczalni 

w powiecie 

wadowickim 

ogółem 

[szt] 

Ilość 

komunalnych 

oczyszczalni w 

powiecie 

wadowickim 

[szt] 

Ilość 

oczyszczalni z 

podwyższonym 

usuwaniem 

biogenów 

[szt] 

Ludność 

korzystająca 

z oczyszczalni 

ścieków 

miejskich i 

wiejskich 

ogółem 

[osób] 

Ludność 

korzystająca z 

oczyszczalni 

komunalnych 

biologicznych 

[osób] 

Ludność 

korzystająca z 

oczyszczalni 

ścieków 

miejskich i 

wiejskich z 

podwyższonym 

usuwaniem 

biogenów 

[osób] 

2010 14 10 2 69711 41251 28460 

2011 14 9 3 71066 10253 60813 

2012 14 9 3 73782 10618 63164 

2013 14 8 3 75109 11467 63642 

 

Wyk. 12. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich na przestrzeni lat 2010 – 2013r. 

 
               Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Na przestrzeni ostatnich 4 lat można zaobserwować, iż procent mieszkańców 

korzystających z oczyszczalni ścieków w powiecie wadowickim wyraźnie wzrósł. W 2010 r.  

z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich korzystało około 69711 mieszkańców, natomiast w 

2013 r. 75109 mieszkańców. 
 

Ilość ścieków ogółem odprowadzana na terenie powiatu wadowickiego w 2010 r. 

wynosiła 426dam
3
, podczas gdy w roku 2013 wynosiła 44 dam

3
. 

 

Tab.25.  Ścieki przemysłowe odprowadzane w ciągu roku 

Rok ścieki 

odprowadzone 

ogółem 

[dam
3
] 

ścieki 

odprowadzone 

do sieci 

kanalizacyjnej 

[dam
3
] 

ścieki zawierające 

substancje szczególnie 

szkodliwe dla 

środowiska wodnego 

[dam
3
] 

ścieki 

oczyszczane 

razem 

[dam
3
] 

ścieki 

oczyszczane 

mechanicznie 

[dam
3
] 

ścieki 

oczyszczane 

biologicznie 

[dam
3
] 

2010 426 356 351 79 38 32 

2011 126 96 92 30 0 30 

2012 49 21 16 28 0 28 

2013 44 14 9 30 0 30 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Z powyższej tabeli wynika, iż w ciągu ostatnich 4 lat nastąpił wyraźny spadek 

wytwarzanych ścieków. Jest to wynikiem obniżonej produkcji oraz oszczędnościową polityką w 

gospodarowaniu wodą. 

 

Komunalne sieci wodociągowe i kanalizacyjne 

Na terenie powiatu wadowickiego odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych 

odbywa się poprzez kanalizacje zbiorczą lub indywidualną. Gospodarstwa, które nie mają 

możliwości podłączenia się do kanalizacji zbiorczej ze względu na brak odpowiedniej 

infrastruktury są wyposażone przydomowe oczyszczalnie ścieków lub szczelne zbiorniki na 

nieczystości płynne. Na koniec 2013 r. w powiecie wadowickim długość sieci wodociągowej 

wyniosła 1069,4 km. Natomiast ogólna długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2013 roku 

wynosiła 509,2 km. 

 

Tab.26. Długość sieci kanalizacyjnej i ludność korzystająca z niej. 

 

Rok 

długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej 

[km] 

ścieki odprowadzone 

[dam3] 

ludność korzystająca 

z sieci kanalizacyjnej 

w miastach 

[osób] 

ludność 

korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej 

[osób] 

2010 509,2 2799 39239 65200 

2011 510,1 2606 39109 67775 

2012 516,9 2468 38717 68007 

2013 593,7 2542,0 - - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tab.27. Długość sieci wodociągowej i ludność korzystająca z niej. 

 

Rok 

długość czynnej 

sieci rozdzielczej 

wodociągowej 

[km] 

połączenia 

prowadzące do 

budynków 

mieszkalnych i 

zbiorowego 

zamieszkania [szt] 

woda dostarczona 

gospodarstwom 

domowym 

[dam3] 

ludność 

korzystająca z 

sieci 

wodociągowej w 

miastach 

[osób] 

ludność 

korzystająca z 

sieci 

wodociągowych 

[osób] 

2010 1069,4 25814 3350,5 43431 117728 

2011 1078,1 26595 3403,2 43252 118656 

2012 1084,6 26549 3477,7 43021 119163 

2013 1116,2 26627 3417,6 - - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wyk. 13. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na przełomie lat 2010 – 2013. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W powiecie wadowickim występuje znacząca różnica między długością sieci 

kanalizacyjnej, a długością sieci wodociągowej.  

 

Wyk. 14. Ludność korzystająca z sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2010 – 2013. 

 
                      Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Tab. 28. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności. 

 

Rok 

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności 

Wodociąg 

ogółem 

% 

Kanalizacja 

ogółem 

% 

Wodociąg w 

miastach 

% 

Kanalizacja w 

miastach 

% 

Wodociąg 

na wsi 

% 

Kanalizacja 

na wsi 

% 

2010 74,5 41,3 95,3 86,1 66,1 23,1 

2011 74,9 42,8 95,3 86,2 66,7 25,4 

2012 75,1 42,8 95,2 85,7 67,1 25,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 

Wyk.15. Procent korzystających z kanalizacji i wodociągów  w miastach w latach 2010 - 2012. 

 
               Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wyk.16. Procent korzystających z kanalizacji i wodociągów na wsi w latach 2010 – 2012. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Tab.29. Liczba przyłączy w powiecie wadowickim w latach 2010 - 2013. 

 

 

Rok 

połączenia wodociągów prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] 

połączenia kanalizacji prowadzące do 

budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania [szt.] 

2010 25814 26549 

2011 11074 11744 

2012 26595 26627 

2013 11777 11634 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Wyk. 16. Podłączenie sieci  kanalizacyjnej i wodociągowej do budynków mieszkalnych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W analizowanym okresie tj. 2010-2013 obserwuje się rozwój sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej: długość sieci kanalizacyjnej w powiecie wadowickim wzrosła o 16,6 %, 

natomiast długość sieci wodociągowej o 4,4 %. W naszym regionie występuje dysproporcja 

pomiędzy długością sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W analizowanych latach można 

zaobserwować większy przyrost sieci kanalizacyjnej niż wodociągowej.  
 

Liczba połączeń wodociągów prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania wyniosła w 2010r. - 25814, natomiast w 2013r. wynosiła 11777. Liczba połączeń 

kanalizacji prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wyniosła w 

2010r. - 26549, natomiast w 2013r. wynosiła 11634.  
 

W 2012r. odsetek ludności na wsi korzystającej z sieci kanalizacyjnej wynosił 25,8%, 

natomiast ludności w miastach korzystających z kanalizacji 85,7% (w roku 2010 wartości te 

kształtowały się odpowiednio: 23,1% i 86,1%). Niezależnie od rozwoju sieci wodociągowej, 

coraz częściej występuje zjawisko braku wody w sieciach wodociągowych na obszarach 

wiejskich. Spowodowane jest to obniżaniem się poziomu wody w studniach i brzegowych 

ujęciach infiltracyjnych. 

 

2.5 GOSPODARKA ODPADAMI 

 

Odpady komunalne 

Źródła i ilości powstających odpadów 

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także 

odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, 

które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w 

gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami 

komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie 

zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. 
 

 

Tak więc odpady komunalne powstają w: 

 Gospodarstwach domowych. 

 Obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, 

obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej. 
 

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi jest elementem gospodarki komunalnej, stąd też 

zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 13.09.1996 r. (Dz. U. Nr 

132 poz.622 z póź. m) prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi jest zadaniem własnym 

gminy.  
 

Z danych statystycznych wynika, że około 2/3 odpadów komunalnych powstaje  

w gospodarstwach domowych, 1/3 tych odpadów wytwarzanych jest w obiektach infrastruktury. 
 

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w powiecie wadowickim w latach 2012-2013 w 

podziale na gminy oraz prognozowaną ilość  wytworzonych odpadów w roku 2010 

przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tab. 30 Ilość wytworzonych odpadów 
 

Gmina/Miasto 
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg] 

2012 2012 2020 

Andrychów- miasto 7646,04 7663,29 8212,18 

Andrychów -obszar 

wiejski 
5505,17 5593,3 5979,83 

Brzeżnica 2439,23 2482,88 2654,46 

Kalwaria Zebrzydowska- 

miasto 
1658,88 1667,26 1786,68 

Kalwaria Zebrzydowska- 

obszar wiejski 
3700,16 3756,67 4016,27 

Lanckorona 1499,07 1516,59 1621,4 

Mucharz 978,32 989,9 1058,31 

Spytkowice 2462,81 2506 2679,18 

Stryszów 1657,26 1677,47 1793,4 

Tomice 1881,31 1918,31 2050,87 

Wadowice- miasto 6968,16 7009,17 7511,2 

Wadowice- obszar wiejski 4547,02 4627,01 4946,77 

Wieprz 2919,16 2968,48 3173,62 

RAZEM 43862,59 44376,33 47484,17 

Źródło: WPGOWM 

 
Tab. 31 Prognoza wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych na lata 2014-2020 
 

Wskaźniki 

wytwarzania 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[ kg/M,rok] 

małe miasta 

(<50 tys.mieszk.) 
367 370 374 378 382 385 389 

wieś 248 251 253 256 258 261 263 

Źródło: WPGOWM 

 

Na podstawie danych zawartych w tabeli szacuje się, że w latach 2012-2013 na obszarze powiatu 

wadowickiego powstało w sektorze komunalnym średnio ok. 44 119 Mg odpadów rocznie. 

Zdecydowanie najwięcej odpadów komunalnych wytworzono w gminie Wadowice a najmniej w 

gminach Stryszów i Tomice. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie powiatu 

wadowickiego będzie wzrastać. 
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Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku ogółem na terenie powiatu 

wadowickiego w latach 2010-2013: 
 

Tab. 32 Ilość odpadów komunalnych na terenie powiatu wadowickiego w latach 2010 -2013. 

Rok 

Zmieszane odpady 

komunalne 

zebrane w ciągu 

roku ogółem [t] 

Zmieszane odpady 

komunalne 

zebrane w ciągu 

roku ogółem na 1 

mieszkańca [kg] 

Zmieszane odpady 

komunalne zebrane w 

ciągu roku z 

gospodarstw 

domowych [t] 

Zmieszane odpady 

komunalne zebrane 

w ciągu roku – 

odpady z 

gospodarstw 

domowych 

przypadających na 1 

mieszkańca [kg] 

Ilość jednostek 

odbierających 

zmieszane 

odpady 

komunalne wg 

obszaru 

działalności [szt.] 

2010 18136,43 114,9 12605,59 79,9 15 

2011 18789,22 118,8 12919,49 81,7 15 

2012 18939,15 119,5 13507,18 85,2 15 

2013 21399,55 134,8 17356,75 109,3 17 

Źródło: GUS 

W okresie od 2010-2012 roku ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych utrzymuje 

się na zbliżonym poziomie, natomiast w 2013 r. nastąpiła wyraźna tendencja wzrostowa ilości 

zebranych zmieszanych odpadów komunalnych. 

Tab. 33 Procentowy skład morfologiczny wytworzonych odpadów komunalnych (wg wskaźników pgowm).  

Lp. Rodzaj odpadów 

Udział wytworzonych odpadów w 2010 r. [%] 

W małych miastach  

[< 50 tys.) 
Na terenach wiejskich 

1 Papier i tektura 9,7 5 

2 szkło 10,2 10 

3 Metale 1,5 2,3 

4 Tworzywa sztuczne  11 10,3 

5 Odpady wielomateriałowe 4 4,1 

6 Odpady kuchenne i ogrodowe 36,7 33,1 

7 Odpady mineralne  2,8 6 

8 Frakcja>10mm 6,8 16,9 

9 Tekstylia 4 2,1 

10 Drewno 0,3 0,7 

11 Odpady niebezpieczne 0,6 0,8 

12 Inne kategorie 4,5 4,9 

13 Odpady wielkogabarytowe 2,6 1,3 

14 Odpady z terenów zielonych 5,3 2,5 

Źródło WPGOWM 

Na terenach miejskich wytwarzane są przede wszystkim odpady kuchenne i ogrodowe (28,9%), 

papier i tektura (19%) i tworzywa sztuczne (15%). Na terenach wiejskich dominują odpady  

o większej zawartości frakcji mineralnej (16,90%) oraz odpady kuchenne i ogrodowe (33,1%). 

Dane zawarte w tabelach powyżej wskazują, że ogólna ilość zebranych odpadów komunalnych 

w stosunku do masy odpadów wytworzonych jest mniejsza o ok. ¼. Wskazuje to na 

zagospodarowanie tych odpadów przez mieszkańców na własne potrzeby oraz nielegalne 
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pozbywanie się odpadów, w tym dzikie wysypiska śmieci jak i spalanie odpadów w 

gospodarstwach domowych. 

Tab. 34 Charakterystyka dzikich wysypisk śmieci 

Rok 

Powierzchnia dzikich 

wysypisk odpadów 

komunalnych 

[m2] 

Dzikie wysypiska 

odpadów 

komunalnych 

istniejące 

[szt.] 

Dzikie wysypiska 

odpadów 

komunalnych 

zlikwidowane 

[szt.] 

Odpady komunalne 

zebrane podczas 

likwidacji dzikich 

wysypisk [szt.] 

2010 1370 9 23 68 

2011 1370 9 27 20 

2012 1370 9 19 46 

2013 1870 15 19 56,4 

Źródło GUS 

Istniejący system gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie 
 

Dla prawidłowego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminach niezbędne jest: 

 podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy (Regulamin)  

 podjęcie przez radę gminy uchwały związanej z wdrożeniem nowego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi  

 ustalenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości  

 

Oprócz zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach , po nowelizacji 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  gminach , w celu dostosowania systemu gospodarki 

odpadami do nowych przepisów wszystkie gminy ponadto podjęły uchwały dotyczące m.in. 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy , ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości,, ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy. 

 

Wprowadzone prawo miejscowe reguluje kwestie związane z gospodarką odpadami 

komunalnymi na terenie gmin powiatu. 

Gminy są obowiązane zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy właściciel nieruchomości powinien mieć 

podpisaną umowę z wójtem/ burmistrzem zapewniającą mu odbieranie odpadów komunalnych. 

Gminy prowadzą ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli i nieruchomości  

i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o czystości i porządku w gminach.  

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz tworzenie i 

utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów . 

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 

uzyskania wpisu do rejestru w gminie. Przedsiębiorcy odbierający odpady od właścicieli są 
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obowiązani do przekazania odebranych od właścicieli selektywnie zebranych odpadów do 

instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów a zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych tzw. RIPOK. 

Prowadzący RIPOK obowiązany jest zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych 

odpadów komunalnych ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją działalność w ramach regionu gospodarki 

odpadami komunalnymi. W przypadku awarii RIPOK odpady przekazywane są do instalacji 

przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu wskazanych w wojewódzkich planach 

gospodarki odpadami. 

 

W celu dostosowania się przez gminy do nowych przepisów zostały utworzone na ich terenie 

punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK. 

 

W związku z nowymi przepisami, wprowadzonymi ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j.: Dz. U. 

z 2011 r., Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: 

Dz. U. z 2013 r.,poz. 21 z późn. zm.) plany gospodarki odpadami oraz sprawozdania z realizacji 

tych planów są sporządzane tylko na poziomie krajowym oraz wojewódzkim. Przepisy te 

zwalniają gminy i powiaty z obowiązku sporządzania dotychczasowych sprawozdań z planów 

gospodarki odpadami. 

Wójt/burmistrz jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z 

zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Do 31 marca każdego roku wójt, burmistrz lub prezydent przedkłada sprawozdanie Marszałkowi 

Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.  Natomiast Marszałek 

Województwa zobowiązany jest do złożenia sprawozdania Ministrowi Środowiska do 15 lipca 

za poprzedni rok kalendarzowy. 

Roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami zawierają: 

 informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru sprawozdawczego 

odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, 

do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady 

komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania, 

 informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: przekazanych do 

składowania na składowisku odpadów, nieprzekazanych do składowania na składowisku 

odpadów i sposobie ich zagospodarowania, 

 właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne, 

 informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia                      

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania,  

 informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru, z którego jest 

przedkładana informacja. 

 

Dodatkowo sprawozdania gminne wskazują liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają 

odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem. 

 

Znowelizowana ustawa o czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 

r. Nowy system gospodarowania odpadami funkcjonuje w pełni od 1 lipca 2013 r. Do istotnych 

zmian, jakie wprowadza ww. ustawa zalicza się m.in. obowiązek przejęcia przez gminę 

obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wybór 

przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne oraz wprowadzenie obowiązku, budowy, 

Id: 33AB8685-4178-454B-ABDB-E96B87FE0F80



Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 

 

- 47 - 

 

utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych jako zadania własne gminy. 

Zgodnie z ustawą o czystości i porządku w gminach gminy są obowiązane do osiągnięcia do 31 

grudnia 2020 r. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo 

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

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% 

wagowo. Ponadto gminy są obowiązane do ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 2020 roku – do nie 

więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania. 

 

Wszystkie gminy należące do Powiatu Wadowickiego posiadają uchwalony regulamin 

utrzymania czystości i porządku w gminie. 

 
Tab. 35 Zestawienie uchwał regulaminów utrzymania czystości i porządku  w poszczególnych gminach powiatu 

wadowickiego 

Gmina Data i nr uchwały 

ANDRYCHÓW 
Uchwała nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie  
z dnia 20 grudnia 2012r. 

BRZEŻNICA 
Uchwała Rady Gminy w Brzeźnicy Nr XXXVII/314/2014  
z dnia 2 lipca 2014r 

KALWARIA 

ZEBRZYDOWSKA 
Uchwała Rady Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej Nr XXIII/226/2012 
 z dnia 18 grudnia 2012r 

LANCKORONA 
Uchwała Rady Gminy Lanckorona Nr XXIV/200/12 z dnia 28 grudnia 2012r  
zmienioną Uchwałą nr XXV/211/13 z dnia 30 stycznia 2013r. 

MUCHARZ 
Uchwała Rady Gminy Mucharz Nr XVI8168/2012  
z dnia 21 grudnia 2012r 

SPYTKOWICE 
Uchwała Rady Gminy w Spytkowicach Nr XXIX/209/13  
z dnia 37 lutego 2013r 

STRYSZÓW 
Uchwała Rady Gminy Stryszów Nr XXVIII/140/2012  
z dnia 20 grudnia 2012 r 

WADOWICE 
Uchwała Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XVIII/169/2012   
z dnia 12 grudnia 2012r 

TOMICE 
Uchwała Rady Gminy Tomice Nr XXI/179/2013  
z dnia 25 stycznia 2013r 

WIEPRZ 
Uchwała nr XIX/172/2012 Rady Gminy Wieprz  
z dnia 23 października 2012r. 

Źródło: informacje uzyskane od gmin 

Z deklaracji złożonych przez mieszkańców gmin położonych na terenie powiatu wadowickiego 

wynika iż średnio ok .97% mieszkańców zadeklarowało chęć segregacji odpadów a tylko ok. 3 

% mieszkańców  brak segregacji. 

Pomimo, iż nowy system gospodarki odpadami funkcjonuje od 1 lipca 2013 roku  to już 

obserwuje się  tendencję  polegającą na zwiększeniu ilości zebranych i odebranych odpadów 

selektywnie gromadzonych z terenu gmin w porównaniu do lat poprzednich. Rok 2014 będzie 

pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania systemu i pokaże realne zmiany jakie nastąpiły.  

Według prognoz obliczonych na podstawie danych za pierwsze półrocze wynika, iż rok 2014 

będzie kolejnym rokiem w którym zwiększy się ilość zebranych odpadów. 

 

Gospodarka odpadami na terenie powiatu wadowickiego jest zgodna z zasadami określonymi w 

Wojewódzkim planie gospodarki odpadami przyjętym przez Sejmik Województwa 
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Małopolskiego uchwałą Nr XXV/397/12 z dnia 2 lipca 2012 roku, który jest spójny z zapisami 

Krajowego planu gospodarki odpadami oraz wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów 

prawa. Wraz z uchwaleniem planu Sejmik Województwa podjął uchwałę Nr XXV/398/12 w 

sprawie wykonania tego planu, będącego aktem prawa miejscowego, która określa m. in. 

Regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w ich 

skład, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych 

regionach oraz instalacje zastępcze do obsługi regionu. Przedmiotowy dokument w dzieli 

województwo na cztery regiony gospodarowania odpadami komunalnymi. Podział województwa 

na regiony dotyczy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Pozostałe odpady, w tym 

selektywnie zebrane od mieszkańców obowiązuje hierarchia postępowania z odpadami oraz 

zasada bliskości. Celem nadrzędnym w zakresie gospodarki odpadami jest rozwijanie na terenie 

województwa systemu gospodarki odpadami opartego na zapobieganiu powstawania odpadów, 

przygotowaniu ich do ponownego użycia, recyklingu oraz innych metod odzysku                                  

i unieszkodliwiania. 

 

Dla regionu zachodniego ustalono, iż instalacjami regionalnymi są między innymi: 

Instalacje regionalne do przetwarzania zmieszanych odpadów: 

 do mechniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów w Oświęcimiu,              

ul. Nadwiślańska 36, 

 do mechniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych                    

w Krakowie, ul. Krzemieniecka 40, 

 do mechniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych                        

w Brzeszczach, ul. Graniczna 48, 

 

Instalacje regionalne do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów: 

 Kompostownia odpadów zielonych zbieranych selektywnie w Kętach, ul. Kęckie Góry 

Północne, 

 Kompostownia odpadów zielonych zbieranych selektywnie i bioodpadów w Oświęcimiu,             

ul. Nadwiślańska 

 

Instalacje zastępcze do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów: 

 Kompostownia odpadów organicznych w Brzeszczach, ul. Graniczna 48. 

 

Powiat wadowicki wchodzi w skład regionu zachodniego wspólnie z miastem Kraków, 

powiatem krakowskim, wielickim, proszowickim, miechowskim, olkuskim, chrzanowskim, 

oświęcimskim oraz gminą Dobczyce i Siepraw. Przy podziale województwa na regiony brano 

pod uwagę m.in. prognozowaną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, liczbę istniejących 

instalacji wraz z ich przepustowością a w przypadku składowisk odpadów z pozostałą 

pojemnością: kompostownie, instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 

sortownie odpadów zmieszanych, składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

oraz planowane instalacje. 
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Rys. 16 Podział województwa małopolskiego na regiony gospodarki odpadami komunalnymi 

 

 
Źródło: WPGO 

 

Odpady biodegradowalne 

 

Odpady biodegradowalne to odpady ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy 

udziale mikroorganizmów 

Do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zalicza się : 

 Papier i tekturę, 

 Odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%), 

 Odpady z terenów zielonych, 

 Odpady kuchenne i ogrodowe, 

 Drewno (50%), 

 Odpady wielomateriałowe  (40%), 

 Frakcję drobną <10 mm (30%)\ 

 

W roku 1995 r., który jest rokiem odniesienia przypada na 1 mieszkańca miasta 155 kg odpadów 

ulegających biodegradacji, zaś na jednego mieszkańca wsi przypada 47 kg. 

76% odpadów ulegających biodegradacji zostało wytworzone w miastach, natomiast 25% na 

wsi. 

W składzie frakcyjnym odpadów ulegających biodegradacji największy udział stanowią odpady 

kuchenne – 60% oraz odpady papieru i tektury – 21%. 

Powstające odpady komunalne ulegające biodegradacji będą stanowiły ok. 54% ogółu odpadów 

komunalnych wytworzonych na terenie powiatu. Ilość tych odpadów będzie sukcesywnie 

wzrastać w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

Ilość odpadów biodegradowalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2012 wyniosła ok. 

168 kg na rok. Przyjmuje się, iż tempo wzrostu wytwarzania tych odpadów będzie na poziomie 
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od 1,2-1,6 rocznie. Przyjmuje się , że w roku 2020 osiągnie on wartość ok. 182 kg/mieszkańca 

na rok. 

Odpady ulegające biodegradacji mieszkańcy mogą zagospodarować we własnym zakresie 

w przydomowych kompostownikach lub wykorzystać do skarmiania zwierząt. 

Do kompostowania przeznaczyć można m.in. resztki kuchenne oraz odpady organiczne  

z nieruchomości. 

Kompostowane odpady można gromadzić w pryzmie (bezpośrednio na ziemi, na 

przepuszczalnym podłożu) lub w specjalnych kompostownikach wykonanych we własnym  

zakresie z desek czy z siatki jak również w gotowych, zakupionych pojemnikach drewnianych 

czy plastikowych. 

 

Odpady przemysłowe 

 

Odpady przemysłowe stanowią ok. 93,4% wszystkich wytworzonych odpadów. Odpady 

przemysłowe są to odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.  

W ogólnej ilości wytworzonych odpadów przemysłowych 98,8% stanowią odpady inne niż 

niebezpieczne, natomiast 1,2 % stanowią odpady niebezpieczne. 

Największy udział w ogólnej masie wytworzonych odpadów  w roku 2011 stanowiły odpady z 

grupy 01 tj. ok. 30,8%, następnie odpady z grupy 10 tj. 26,7%, z grupy 17  ok. 13,9%, z grupy 

19 tj. ok. 12,4%. Odpady z grupy 02 stanowiły natomiast ok. 2,8 %, z grupy 15 i 12 ok. 2,2% . 

Wytwórcą największej ilości odpadów przemysłowych na terenie powiatu wadowickiego w roku 

2011 była Firma Eurovia Polska S.A. w Wadowicach, która wytworzyła 510,10 tys. Mg/4rok co 

stanowi udział ok. 4,8 % w ilości wytworzonych odpadów na terenie województwa 

małopolskiego. 

Głównymi źródłami odpadów w powiecie wadowickim były: energetyka, budownictwo, sektor 

komunalny i przemysł spożywczy. 

Do strumienia odpadów  niebezpiecznych wytwarzanych na terenie powiatu można zaliczyć 

odpady pochodzące z chemicznej obróbki  i powlekania metali, oleje odpadowe i odpady 

ciekłych paliw, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej, odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z 

oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych, odpady 

medyczne i weterynaryjne. 

Wytwórcą największej ilości odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu jest Firma 

UNIMARK Sp. z o.o., która wytworzyła w roku 2011  2,3 tys,Mg/rok co stanowi udział ok. 1,8 

% w ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych na terenie województwa małopolskiego. 

Wytwórcy odpadów przemysłowych powinni postępować zgodnie z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami tj.  

 zapobieganie powstawaniu odpadów, 

 przygotowanie do ponownego użycia,  

 recykling ,  

 inne procesy odzysku,  

 unieszkodliwianie 

 

Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności 

jest obowiązany poddać odzyskowi. Jeżeli poddanie odzyskowi nie jest możliwe z przyczyn 

technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych 

posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwić. 

Ostateczną metodą postępowania z odpadami powinno być ich unieszkodliwienie poprzez 

składowanie na składowiskach. 

Przyjmuje się, iż w roku 2011 poddano odzyskowi w instalacjach ok. 85% wytworzonych 

odpadów przemysłowych, natomiast poza instalacjami ok. 10% . Około 4% przekazano osobom 

fizycznym do wykorzystania na własne potrzeby. 
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Wśród procesu unieszkodliwiania przeważały: składowanie odpadów ( 59%), termiczne 

przekształcanie odpadów w instalacjach ( 17,5%), retencja powierzchniowa i obróbka fizyczno-

chemiczna ( 10,6%). 

 
Tab.36 Gospodarowanie odpadami w powiecie wadowickim w roku 2011 

Powiat 

Wadowicki 

Wytwarzanie 

[ Mg/rok] 

Zbieranie 

[ Mg/rok] 

Odzysk 

[ Mg/rok] 

Unieszkodliwianie 

[ Mg/rok] 

Odpady ogółem 562509 752477,9 77748,7 6357,2 

Odpady niebezpieczne 2763,1 89 111,1 0 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2011 roku 

 

 

Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do przetwarzania odpadów 
 

Na terenie powiatu wadowickiego znajdują się dwa czynne składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, sortownia odpadów komunalnych oraz instalacja do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów. 
 

 

Składowiska odpadów 
 

Czynne składowiska odpadów: 

 Składowisko odpadów w Andrychowie, 

 Składowisko odpadów Komunalnych w Choczni. 

 
 

Tab. 37. Czynne składowiska odpadów 

Nazwa 

składowiska 

Adres 

składowiska 

Właściciel 

składowiska 

Zarządzający 

składowiskiem 

Kody odpadów 

dopuszczonych do 

składowania 

Pojemnoś

ć 

całkowita 

[m
3
] 

Pojemność 

pozostała 

do 

zapełnienia 

[m
3
] 

Składowisko 

Komunalne w 

Andrychowie 

Andrychów 

ul. Biała 

Droga 

Gmina 

Andrychów 
Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. 

z o.o. 
w Andrychowie 

ul. Batorego 24 

200301, 200302, 
200303, 200307, 
010104, 020501, 
020601, 030101, 
030105, 040109, 
040221, 040222, 
150203, 160216, 
160380, 161102, 
170103, 170180, 
170181, 170182, 
170201, 170202, 
170203, 170280, 
170411, 170506, 
170508, 170604, 
170802, 170904, 
200203, 200301, 
200302, 200303, 

200304, 200306, 
200307, 200399, 

768 000 

 

35426 

stan na 2012 

rok 

Składowisko 

Komunalne 
w Choczni 

 

Chocznia 
ul. Kościuszki 

304 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne 

EKO Sp. z o.o. 
ul. Wenecja 3 

34-100 

Wadowice 
 

 150203, 160216, 
160304, 160380, 
168102, 168202, 
170107, 170380, 
170604, 190501, 
190502, 190503, 
190801, 190802, 
191212, 200301, 
200302, 200303, 
200307, 200399, 

154 300 
 

14300 
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Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Biała Droga                           

w Andrychowie 

 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Biała Droga w Andrychowie 

obecnie jest po I etapie rekultywacji czyli uporządkowania gospodarki odpadami na 

składowisku. 

W latach 2001-2002 Gmina Andrychów podjęła decyzję o uporządkowaniu gospodarki 

odpadami na istniejącym składowisku poprzez przystosowanie instalacji do obowiązujących 

przepisów. Decyzja nr TRZ7351/2/A/2002 z dnia 10.06.2002r., Starosta zatwierdził projekt 

budowlany i wydał pozwolenie na budowę dla inwestycji: Rekultywacja (uporządkowanie) 

gospodarki odpadami na istniejącym składowisku położonym w Andrychowie” 

W latach 2004-2005 w ramach uporządkowania gospodarki odpadami na istniejącym 

składowisku położonym w Andrychowie składowisko zostało rozbudowane w kierunku 

wschodnim.  

Projekt rekultywacji zakładał kompleksowe podejście do uporządkowania składowiska odpadów 

komunalnych zlokalizowanego w Andrychowie przy ulicy Biała Droga o pow. 3,5 ha poprzez 

zwiększenie jego pojemności, a tym samym wydłużenie okresu jego eksploatacji co najmniej do 

2012 roku, ochronę wód powierzchniowych oraz wykonanie nowych obiektów zaplecza 

infrastruktury umożliwiających efektywną eksploatację składowiska. 

Do starej części została dobudowana „nowa część kwatery”, uszczelniona za pomocą folii PEHD 

i geowłókniny oraz wyposażona w drenaż. Zrealizowane i uporządkowane zostały obiekty 

składowiska: 

 uszczelnienie dna składowiska, 

 instalacja odcieków składająca się z: drenażu odcieków, kanalizacji odcieków, 

    zbiornika retencyjnego, studzienki pomiarowej, 

 rowy opaskowe odcinające, 

 studnie odgazujące, 

 uszczelnienie skarp składowiska, 

 kontener socjalny, 

 brodzik dezynfekcyjny, 

 wiata magazynowa, 

 zasieki, 

 garaż na kompaktor 

 osadnik gnilny 3-komorowy, 

 stanowiska mycia kontenerów, 

 droga dojazdowa do zbiornika odcieków i drogi, chodniki i place, technologiczne 

    na zapleczu, 

 wodociąg, 

 oświetlenie i ogrodzenie terenu. 

 

W roku 2004 roku sporządzono dokumentację dotyczącą prognozy produktywności gazowej 

składowiska, natomiast w roku 2005 przeprowadzono uporządkowanie i rekultywację 

gospodarki odpadami na składowisku poprzez wykonanie robót budowlano-montażowych. 

Ponadto w tym samym roku opracowano dokumentację dla potrzeb monitoringu tego 

składowiska , sporządzono projekt prac geologicznych oraz wykonano trzy otwory 

piezometryczne dla potrzeb monitoringu środowiska gruntowo-wodnego w rejonie ww. 

składowiska. 

 

Od 01.01.2007r. został wprowadzony pełny monitoring składowiska odpadów  

w zakresie: 

- pomiaru objętości wód odciekowych 
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- badaniu składu chemicznego wód opadowych, powierzchniowych, 

  podziemnych i odciekowych; 

- pomiaru wielkości przepływu wód powierzchniowych 

- badaniu poziomu wód podziemnych 

- badaniu emisji i składu gazu składowiskowego 

- pomiaru wielkości opadu atmosferycznego 

- badaniu przebiegu osiadania składowiska odpadów 

- badaniu struktury masy składowanych odpadów 

- badaniu emisji hałasu 

 W grudniu 2007 r. składowisko zostało wyposażone w wagę oraz został wdrożony system 

pomiaru masy odpadów przyjmowanych do składowania. 

W 2008 roku dostosowano studnie odgazowujące zlokalizowane na składowisku  do celów 

energetycznych oraz sporządzono studium wykorzystania lub spalania biogazu na składowisku. 

W roku 2009 roku wykonano odwodnienie składowiska odpadów, zakupiono pochodnie do 

spalania biogazu  oraz przystosowano studnie odgazowujące w celu ujęcia biogazu,. 

Rok później wykonano system odprowadzania ścieków ze składowiska do zbiornika odcieków. 

W okresie od roku  2010 - 2011 ZGK Sp. z o. o. w Andrychowie prowadził pełny monitoring 

składowiska odpadów oraz przyległych do niego terenów . Przeprowadzono m.in. analizę jakości 

wód opadowych i powierzchniowych oraz analizę wód podziemnych i odciekowych.  

 

W chwili obecnej Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie  prowadzi działania 

w celu uruchomienia III etapu rekultywacji składowiska polegającego na jego zamknięciu. 

  

Na składowisku prowadzona jest działalność w zakresie: 

-wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne; 

-unieszkodliwienia odpadów innych niż niebezpieczne; 

-odzysku odpadów innych niż niebezpieczne; 

-zbieranie odpadów. 

 

Składowisko posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa 

Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2008r., znak: SW.III.LB.7673-2/08 zmienione decyzjami z 

dnia 01.12.2008r., znak: SW.III.LB.7673-4/08, z dnia 14.05.2009r., znak:  SW.III.LB.7673-2/09, 

z dnia 09.06.2010r., znak: SW.III.LB.7673-17/10 i z dnia 04.03.2011r., znak: 

SR.III.7222.02.2011.LB ważne do 28.04.2018r. 

 

Przedmiotem zmiany pozwolenia zintegrowanego – decyzja Marszałka Województwa 

Małopolskiego z dnia 01.12.2008 r., znak:  SW.III.LB.7673-4/08 był termin wybudowania 

instalacji do energetycznego wykorzystania gazu lub jego spalania w pochodni. 

Kolejna zmiana ww. pozwolenia – decyzja  Województwa Małopolskiego z dnia 14.05.2009r., 

znak:  SW.III.LB.7673-2/09 dotyczyła zmiany rodzajów i ilości odpadów przewidzianych do 

unieszkodliwienia oraz odzysku, w związku z niedoszacowaniem przez ZGK Sp. z o. o. w 

Andrychowie ilości odpadów oraz potrzebą dostosowania sposobu eksploatacji składowiska do 

wymagań wynikających ze zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, 

budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 

odpadów.  

Przedmiotem zmiany z dnia 09.06.2010r., znak: SW.III.LB.7673-17/10 była aktualizacja 

zapisów dotyczących odgazowania składowiska, w związku z zainstalowaniem palników do 

spalania gazu składowiskowego w pochodni, dodanie punktu w zakresie odzysku odpadów o 

kodach 19 08 05 oraz 20 02 02  poprzez ich wykorzystanie okrywy rekultywacyjnej ( 

biologicznej)  składowiska. 
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 Zmiana z dnia 04.03.2011 r. ,znak: SW.III.LB.7673-17/10  dotyczyła zmiany godzin otwarcia 

składowiska. 

 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Choczni przy ul. Kościuszki 

304 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Choczni przy ul. Kościuszki 304 

położone jest między Chocznią, a Inwałdem. Zostało oddane do użytkowania w 2000r. 

Składowisko odpadów zajmuje powierzchnię 63300 m
2
, na którą składują się: 

 48 568 m
2
 – teren przeznaczony do składowania odpadów, 

 281 m
2 

 - powierzchnia obiektów kubaturowych, 

 236 m
2 

 - powierzchnia obiektów inżynierskich, 

 4895 m
2 

 - powierzchnia dróg, 

 3600 m
2 

 - powierzchni zieleni wewnętrznej, 

 35700 m
2
 – powierzchni zieleni izolacyjnej.  

Składowisko posiada jedna kwaterę podzielona na dwa sektory oddzielone od siebie bariera 

(sektor I oraz sektor II). Sektory te oddzielone są od siebie w sposób wyraźny i zapobiegający 

możliwości mieszania się odpadów z sąsiednich sektorów. Na składowniku nie wydzielono 

części do składowania odpadów niebezpiecznych.  

Na terenie składowiska prowadzone są następujące rodzaje działalności: 

 Unieszkodliwienie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w tym 

  zmieszanych odpadów komunalnych przez składowanie, 

 Odzysk odpadów przez stosowanie jako warstwa izolacyjna, 

 Odzysk odpadów w procesie segregacji odpadów zmieszanych, 

 Odzysk odpadów w procesie kompostowania, 

 Odzysk odpadów do utwardzania placów manewrowych na składowisku, 

 Demontaż odpadów wielkogabarytowych (działalność nie ujęta a niniejszym pozwolenia) 

 Doczyszczanie odpadów zbieranych selektywnie (działalność nie ujęta w niniejszym 

pozwoleniu) 

Na składowisku prowadzona jest działalność w zakresie: sortowania surowców wtórnych i 

komunalnych odpadów zmieszanych (zdolność przerobowa 1000 Mg/rok). 

Prowadzony jest pełny monitoring składowiska odpadów w zakresie: 

 pomiaru objętości wód odciekowych 

 badaniu składu chemicznego wód opadowych, powierzchniowych, podziemnych i 

odciekowych; 

 pomiaru wielkości przepływu wód powierzchniowych 

 badaniu poziomu wód podziemnych 

 badaniu emisji i składu gazu składowiskowego 

 pomiaru wielkości opadu atmosferycznego 

 badaniu przebiegu osiadania składowiska odpadów 

 badaniu struktury masy składowanych odpadów 

 

Składowisko jest ogrodzone i wyposażone w wagę oraz został wdrożony system pomiaru masy 

odpadów przyjmowanych do składowania. 

Składowisko posiada pozwolenia zintegrowane z dnia 09.06.2008r., znak: SW.II.SCh.7673-6/08 

wydane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Termin obowiązywania: 09.06.2018r 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Choczni jest instalacją zastępczą 

do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczone do składowania. Wg danych PGOWM ilość odpadów zdeponowanych do 2010 r. 

wynosi 168 tys. ton, natomiast ilość odpadów planowana do składowania 17 tys. ton. 
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Nieczynne składowiska odpadów 

 Składowisko odpadów w Spytkowicach -  data zamknięcia: 2004r w trakcie rekultywacji; 

 Składowisko odpadów w Lanckoronie - data zamknięcia: 2002r.; 

 Składowisko odpadów w Wadowicach - data zamknięcia 2000r., w trakcie rekultywacji. 

Tabela nr 38. Nieczynne składowiska odpadów  

Nazwa składowiska 

odpadów 
Właściciel 

obiektu 
Typ 

składowiska 
Data 

zamknięcia 

Decyzja w/s 

zamknięcia 

obiektu 

Powierzchnia 

składowiska 

[ha] 

Powierzchnia 

zrekultywowana 

[ha] 

Składowisko 

Komunalne 

34-116 Spytkowice 

u 

Gmina 

Spytkowice 

Inne niż 

niebezpieczne 

i obojętne 

01.04.2004r 

Decyzja 

Starosty 

Wadowickiego 

Nr WOŚ-

60181/11/03/4 

dnia 

15.12.2004 

roku 

0,6713 0,17 

Składowisko 

odpadów 

ul. Młyńska 

34-100 Wadowice 

Gmina 

Wadowice 

Inne niż 

niebezpieczne  

i obojętne 

2000r brak 30,47 0,5 

Składowisko 

Komunalne 

34-143 Lanckorona 

Gmina 

Lanckorona 

 

Inne niż 

niebezpieczne  

i obojętne 

2002r brak 0,8269 --- 

 

Na terenie Powiatu Wadowickiego znajduje się wysypisko śmieci w Zebrzydowicach – 

Bieńkowicach, gmina Kalwaria Zebrzydowska. Powierzchnia wysypiska wynosi 7,5 ha. Odpady 

składowane były od 1990r., w istniejącym wądole bez żadnego uprzedniego zabezpieczenia. 

Termin zaprzestania składowania odpadów to 2008r. Wysypisko nie posiada uregulowanego 

stanu prawnego z zakresu prawa budowlanego, nie został wykonany przegląd ekologiczny, brak 

instrukcji eksploatacji składowiska. Lokalizacja wysypiska nie znalazła odzwierciedlenia w 

zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kalwaria 

Zebrzydowska. Działki o nr 1523/7 i 1523/4 położone w Zebrzydowicach, na których 

składowane są odpady, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Kalwaria Zebrzydowska, zatwierdzonego przez Radę Miejską w kalwarii 

Zebrzydowskiej Uchwałami Nr XXI/175/2005 z dnia 17.02.2005r. oraz Nr VII/55/2007 z dnia 

31.05.2007r leżą w jednostkach terenów użytków rolnych i drogi klasy Z. 

Starosta Wadowicki wydał decyzję w dniu 05.05.2010 r., znak: WOŚ-60181/1/09/10 w sprawie 

nałożenia na Gminę Kalwaria Zebrzydowska obowiązku ograniczenia negatywnego 

oddziaływania na środowisko obiektu niebędącego legalnym składowiskiem odpadów w 

Zebrzydowicach oraz przywrócenia do stanu właściwego. 

W ww. decyzji ustalono, iż zakres i sposób ograniczenia negatywnego oddziaływania obiektu 

niebędącego legalnym składowiskiem odpadów oraz przywrócenia do stanu właściwego polegać 

będzie na: 

1. Uporządkowaniu i uformowaniu obiektu pod projektowaną rekultywację. 

2. Wykonaniu warstw przykrywających niecki składowe N1 i N2  

3. Wzmocnieniu i modernizacji istniejących wałów z uzupełnieniem braków na kwaterze 

N2 . 

4. Wykonaniu wałów ograniczających w południowych częściach każdej z niecek 

składowych N1 i N2. 

5. Wykonaniu instalacji do odprowadzania odcieków 

6. Wykonaniu instalacji do odprowadzania wód opadowych. 

7. Wykonaniu instalacji do odgazowania . 

8. Rekultywacji biologicznej . 
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Termin realizacji ww. obowiązków został ustalony do dnia 31 grudnia 2012 r. 

Ponadto ww. decyzji zobowiązano Gminę Kalwaria Zebrzydowska do prowadzenia monitoringu 

obiektu niebędącego legalnym składowiskiem odpadów zgodnie z przepisami oraz 

przekazywania jego wyników Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie 

oraz powiadomienia Starosty Wadowickiego o terminie zakończenia rekultywacji celem 

dokonania komisyjnego odbioru prac. 

W dniu 29.11.2012 r. przeprowadzono oględziny ww. obiektu i ustalono, że zakres i sposób 

ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko obiektu niebędącego legalnym 

składowiskiem odpadów w Zebrzydowicach oraz przywrócenia do stanu właściwego został 

wykonany zgodnie z decyzją Starosty Wadowickiego z dnia 05.05.2010 r., znak: WOŚ-

60181/1/09/10. 

Tab. 39 Sortownia odpadów 

Nazwa 

instalacji 
Adres Zarządzający 

Kody odpadów 

dopuszczonych do 

odzysku 

Zdolności przerobowe 

[Mg/rok] 

Sortownia 

surowców 

wtórnych  

w Choczni 

Chocznia, 

ul. T. Kościuszki 

304 

 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

EKO Sp. z o.o. 

w Choczni 

 

150101 

150102 

150104 

150106 

150107 

170202 

200101 

1000 

 

Sortownia 

surowców 

wtórnych i 

komunalnych 

odpadów 

zmieszanych- 

instalacja 

zastępcza 

Chocznia, 

ul. T.Kościuszki 

304 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

EKO Sp. z o.o. 

w Choczni 

150101 

150102 

150104 

150107 

200101 

200102 

170202 

170405 

200303 

11000 

Źródło:WPGO 

Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów: 

Podmiot eksploatujący instalację: Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o. w Choczni,                          

ul. T. Kościuszki 304. 

Instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów jest zespołem urządzeń 

służących do sortowania różnego rodzaju odpadów w części mechanicznej, oraz w części 

biologicznej do biologicznej stabilizacji w warunkach tlenowych pozostałości po sortowaniu 

odpadów o kodzie 19 12 12.  

Wydajność instalacji w części mechanicznej wynosi ok. 137 Mg/dobę. I ok. 50 000 Mg/rok.  

Wydajność instalacji w części biologicznej wynosi ok. 19 000 Mg/rok – kompostowanie, 38 000 

Mg/rok biosuszenie. Ilość odpadów 19 12 12 poddawana biostabilizacji (unieszkodliwianiu) 

wynosi ok. 49 Mg/dobę. 

W/w instalacja służy do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych 20 03 01 oraz 

zmieszanych odpadów opakowaniowych 15 01 06. Cześć biologiczna instalacji posiada 

wydajność ok. 18 000 Mg/rok i służy tylko do biologicznej stabilizacji odpadów o kodzie 19 12 

12. Wydajność instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów 19 12 12 wynosi 18 000  

Mg/rok ( kompostowanie) 38 0000Mg /rok (biosuszenie) 

W wyniku przetwarzania odpadu 19 12 12 powstawał będzie odpad 19 05 99 ( kompostowanie) 

w ilości ok. 12 600 Mg/rok  lub 19 05 01(biosuszenie) w ilości ok. 26 600 Mg/rok – ilość 

pomniejszona o orientacyjne odparowanie odpadów ( ubytek procesowy). 
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Rodzaje odpadów przetwarzanych w instalacji: 

 

 w procesie odzysku odpadów R-12 przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, oraz przetwarzanie odpadów innych niż 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
 

Tab. 40 Rodzaje odpadów przewidzianych do przetwarzania  

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

04 01 99 Inne niewymienione odpady 

04 02 09 Odpady materiałów złożonych ( np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 Opakowania z drewna 

15 01 04 Opakowania z metali  

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

15 01 09 Opakowania z tekstyliów  

19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 

19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) 

19 05 99 Inne niewymienione odpady 

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne) 

19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów 

inne niż wymienione w 19 12 11 – frakcja drobna kierowana do procesu II stopniowej 

biostabilizacji 

20 01 01 Papier i tektura 

20 01 10 Odzież 

20 01 11 Tekstylia 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

20 01 40  Metale  

20 01 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji  

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 

20 03 02 Odpady z targowisk 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

 

 w procesie odzysku odpadów R3- recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są 

stosowane, jako rozpuszczalniki w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy 

przekształcania prowadzący do wykorzystania wytworzonych odpadów w procesie R 10 

Kompostowanie frakcji organicznej z selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych 

oraz ustabilizowanych osadów ściekowych  
  

Tab. 41 Rodzaje odpadów przewidzianych do przetwarzania  

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa 

16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 

20 01 28 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

 

 w procesie unieszkodliwiania D 8 - obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji 

niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są 

unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz.   D 1 – 

D 12 12 łącznie z procesem R 12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z 
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procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11 odpadów o kodzie 191212 frakcja 0-80 mm 

oraz 191212 frakcja drobna z biosuszenia 
 

Tab. 42 Rodzaje odpadów przewidzianych do przetwarzania  

Proces przetwarzania Kod 

odpadów 

Rodzaj odpadów 

I stopień stabilizacji tlenowej odpadów 

Obróbka biologiczna, 

niewymieniona w innej pozycji 

niniejszego załącznika, w wyniku 

której powstają ostateczne związki 

lub mieszanki, które są 

unieszkodliwiane za pomocą 

któregokolwiek spośród procesów 

wymienionych w poz. D 1 – D 12 

( D 8) 

19 12 12 

 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 

w 19 12 11 (frakcja 0- 80 mm ) 

19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 

w 19 12 11 (frakcja drobna z biosuszenia) 

II stopień stabilizacji tlenowej odpadów 

Obróbka mechaniczna, R12 

Wymiana odpadów w celu 

poddania ich któremukolwiek z 

procesów wymie-nionych w 

pozycji R 1 – R 11 

( R 12)  

19 05 99 Inne wymienione odpady - stabilizat 

 

 w procesie biosuszenia frakcji 0-80 mm odpadów o kodzie 191212 w procesie D 8 - obróbka 

biologiczna, niewymieniona  w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której 

powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą 

któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D 1 – D 12 łącznie z procesem R 

12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w 

pozycji R 1 – R 11  

 
Tab. 43 Rodzaje odpadów przewidzianych do przetwarzania  

Proces przetwarzania Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Obróbka biologiczna, 

niewymieniona w innej pozycji 

niniejszego załącznika, w wyniku 

której powstają ostateczne związki 

lub mieszanki, które są 

unieszkodliwiane za pomocą 

któregokolwiek spośród procesów 

wymienionych w poz. D 1 – D 12 

( D 8) 

Odpady przetwarzane - biosuszenie 

19 12 12 

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 

w 19 12 11 (frakcja 0 – 80 mm) 

Obróbka mechaniczna, R 12 

Wymiana odpadów w celu 

poddania ich któremukolwiek z 

procesów wymie-nionych w 

pozycji R 1 – R 11 

( R 12) 

Odpady przetwarzane – biosuszenie -przesiewanie 

19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i 

podobnych  

 
Tab. 44 Stacja demontażu pojazdów 

Nazwa i adres przedsiębiorcy 

 

Adres stacji 

demontażu 

 

Zdolności przerobowe 

[Mg/rok] 

 

Spółdzielnia Pracy Transportowo-Motoryzacyjna 

„PRZEWÓZ” 

ul. Wałowa 9, 34-100 Wadowice 

ul.Wałowa 9 

34-100Wadowice 
540 

 

Wykaz podmiotów posiadających decyzje Starosty Wadowickiego przedstawiono w załączniku nr1 

do niniejszego programu. 
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2.6 GLEBY 

Na terenie powiatu wadowickiego występują głównie: 

 gleby brunatne kwaśne  

 gleby pseudobielicowe, wytworzone z glin i iłów wietrzeniowych oraz utworów 

lessowatych.  
 

W górnych fragmentach dolin Skawy i Wieprzówki na podłożu żwirowym i kamienistym 

zalegają mady górskie, zaś w dolnych, ujściowych odcinkach mady pyłowe i gliniaste. 

Miejsko – przemysłowe rejony Wadowic i Andrychowa zajmują grunty antropogeniczne. 

Jakość terenów rolniczych mierzona odsetkiem gleb należących do I, II i III klasy bonitacyjnej 

jest wysoka i wynosi dla powiatu 43,5% (województwo małopolskie - 33%, Polska - 19,6%). 

Praktycznie wszystkie gleby z tej grupy posiadają III klasę bonitacyjną. 

Pozostałe kompleksy glebowe to przede wszystkim klasa IV (49,9%) oraz klasa V (6,6%). 

Użytki rolne stanowią 60,0% powierzchni powiatu, lasy i tereny leśne 23,5%, zaś pozostałe 

grunty użytkowane i nieużytki 16,5%. 

Analiza rozkładu przestrzennego użytków rolnych w poszczególnych gminach wykazuje 

znaczne zróżnicowanie w przedziale od 34,3% (Mucharz) do 80,9% (Wieprz) przy jednocześnie 

dużej grupie gmin, w których odsetek użytków rolnych waha się pomiędzy 55 a 65%. 

Grunty orne stanowią 74,3% użytków rolnych ogółem, łąki 18,8%, zaś pastwiska 4,7%. 

 

Zanieczyszczenie gleb   
 

Skład chemiczny gleb uwarunkowany jest wieloma czynnikami naturalnymi i 

antropogenicznymi. Głównie zależy od budowy geologicznej i geomorfologii terenu oraz  

warunków klimatycznych, które decydują o przebiegu procesów wietrzenia skał oraz  

uruchamianiu, migracji i akumulacji pierwiastków w środowisku. Zakresy stężeń występujących 

w glebach pierwiastków śladowych są bardzo ważne, bowiem niektóre z nich  są konieczne dla 

prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin i zwierząt, z drugiej strony nadmiar  tych pierwiastków 

w glebie może być szkodliwy dla organizmów żywych. Na obszarach  nieuprzemysłowionych 

wysokie zawartości potencjalnie szkodliwych pierwiastków w  glebach mogą być jedynie 

związane z wietrzeniem i erozją wychodni okruszcowanych skał lub płytko zalegających złóż 

mineralnych. Na terenach uprzemysłowionych podwyższone  162  koncentracje pierwiastków 

śladowych i trwałych zanieczyszczeń organicznych w glebach są przede wszystkim wynikiem 

różnorodnej działalności gospodarczej człowieka  prowadzonej  na terenie, efektem 

funkcjonowania miast oraz depozycją z atmosfery.  
 

W zanieczyszczonych glebach odnotowywane są najczęściej podwyższone stężenia  

metali lub metaloidów, które miały lub mają obecnie szerokie zastosowanie w gospodarce lub 

uruchamianych procesach podczas przetwarzania surowców m.in.: rtęci, kadmu, srebra,  arsenu, 

chromu, miedzi, niklu, ołowiu, cynku, selenu i talu. We współczesnych glebach często 

obserwowana jest również podwyższona zawartość trwałych zanieczyszczeń organicznych m.in. 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz  ksenobiotyków tj. 

pestycydów chloroorganicznych, które przez kilkadziesiąt lat stosowane  były w wysokich 

dawkach na całym globie, a także polichlorowanych bifenyli (PCBs),  szeroko 

wykorzystywanych w produkcji przemysłowej do lat siedemdziesiątych. 
 

O mobilności metali ciężkich w glebie decyduje również skład granulometryczny czyli  

zawartość części spławianych. Wymienione cechy gleby oraz zawartość metali ciężkich 

decydują o zaliczeniu gleby do określonego stopnia zanieczyszczenia wg klasyfikacji  

opracowanej przez Kabatę-Pendias.  
 

Klasyfikacja ta wyróżnia 5 stopni zanieczyszczenia gleb:  

• 0 − zawartość naturalna (gleby nie zanieczyszczone),  

• I − zawartość podwyższona,  
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• II − słabe zanieczyszczenie,  

• III − średnie zanieczyszczenie,  

• IV − silne zanieczyszczenie,  

• V − bardzo silne zanieczyszczenie. 

 

Na podstawie raportu  dotyczącego „Monitoringu Chemizmu Gleb ornych w Polsce w latach 

2010 – 2012 wykonanych przez  Instytut Upraw nawożenia i gleboznawstwa Państwowy Instytut 

Badawczy w Puławach wynik, że na terenie województwa małopolskiego zlokalizowano 17 

punktów pomiarowo – kontrolnych. Na terenie powiatu wadowickiego zlokalizowano 1 punkt 

kontrolno - pomiarowy o numerze 417, który znajdował się w Choczni w gminie Wadowice. 

Współrzędne punktu kontrolno - pomiarowego wynoszą: N: 49º 53’ 11”, E: 19º 28’ 25”.  

 
Tab. 45 Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w latach 2005-2010. 

Zanieczyszczenia 
Rok 

2005 2010 

Kadm Cd II I 

Miedz Cu 0 0 

Nikiel Ni 0 0 

Ołów Pb I 0 

Cynk Zn 0 I 

 

Z przeprowadzonych analiz gleb na terenie powiatu wadowickiego wynika, że gleby nie są 

zanieczyszczone zawartością miedzi, niklu. W roku 2010 w glebach na terenie powiatu 

zauważalna była podwyższona zawartość kadmu i cynku, natomiast w 2005 roku zauważalna 

była podwyższona zawartość ołowiu oraz słabe zanieczyszczenie gleb kadmem. 
 

2.7 OBSZARY CHRONIONE:  

 

Na terenie gminy Andrychów stwierdzono występowanie licznych drzew, których wymiary 

kwalifikują je do objęcia ochroną w formie pomników przyrody (platan klonolistny, klon 

srebrzysty i sosny czarne). Największe skupiska zabytkowych drzew występują w Parku 

Miejskim w Andrychowie (18 egzemplarzy), w pobliżu kościołów – w Rzykach (7 egzemplarzy) 

i Inwałdzie (2 egzemplarze) oraz na bulwarze 1 Maja nad rzeką Wieprzówką w Andrychowie 

(ok. 60 szt. topoli czarnej).  

Na terenie gminy Andrychów występują 3 pomniki przyrody nieożywionej tj.  

 w Targanicach -  skała „Targanicka”,  

 w Inwałdzie -  skała zbudowana z wapienia sztrambarskiego i mylonitów, 

 w Targanicach - skała z wykutą płaskorzeźbą.  

Na terenie gminy Andrychów występują również pomnikami przyrody ożywionej tj:  

 w Targanicach - ok. 350 letnia lipa,  

 w Andrychowie-  ok. 200 letnia lipa 

  w Targanicach -  700 letni cis. 

Na terenie gminy Brzeźnica występują pomniki przyrody ożywionej tj: 

 w Brzeźnicy na terenie tzw. „resztówki”  -  lipa o obw. 450 cm,  

 w Paszkówce na terenie Ośrodka Zdrowia -  lipa o obw. 330 cm i 310 cm,  

 w Paszkówce na północ od budynku pałacowego -  lipa o obw. 470 cm i 360 cm, dąb o 

obw. 300 cm 2 lipy o obw. 260 i 290 cm,  

 w Paszkówce w zadrzewieniu parkowym na granicy parku od strony zachodniej - 6 

dębów i 1 lipa,  
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 w Paszkówce nad dawnym stawem - 2 lipy,  

 w Paszkówce na zachód od budynku pałacowego 2 dęby o obw. 490 i 500 cm,  

 w Paszkówce za murem kościelnym - lipa o obw. 320 cm,  

 w Paszkówce na prywatnej posesji - 3 lipy razem zrośnięte. 

Na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska znajdują się trzy pomniki przyrody ożywione jtj: 

 w  Zebrzydowicach-  dąb o obw. 335 cm, 

  w Kalwarii Zebrzydowskiej lipa o obw. 423 cm i 450 cm. 

Na terenie gminy Lanckorona, we wsi Lanckorona znajduje się grupa drzew (sosny i modrzewie) 

zaliczana do pomników przyrody ożywionej. 

Na terenie gminy Mucharz znajduje się kilka pomników przyrody ożywionej tj: 

 w Jaszczurowa - 2 dęby o obw. 500 i 414 cm, lipa o obw. 293 i 394 cm,  

 w Kozińcu topola o obw. 640 cm  

 w Skawcach 2 lipy o obw. 330 i 249 cm. 

Na terenie gminy Spytkowice znajduje się pomników przyrody ożywionej tj: 

 w Ryczowie w otoczeniu Kościoła - 6 lip, 3 jesiony, 1 modrzew, 

 w Ryczowie na terenie parku zabytkowego - 200 letni platan klonolistny oraz 200 letni 

tulipanowiec,  

 w Spytkowicach 3 lipy i 1 dąb. 

W  gminie Stryszów stwierdzono występowanie ok. 520 gatunków roślin naczyniowych, z czego 

11 gatunków podlega ochronie ścisłej, a 7 ochronie częściowej. Na terenie gminy Stryszów 

występuje jeden pomnik przyrody ożywionej tj: w Zakrzowie – ok. 300 letnia jodła pospolita. 

Ponadto  w gminie Stryszów występują również pomniki przyrody nieożywionej reprezentowane 

przez dwie jaskinie typu szczelinowego (niektóre źródła podają występowanie tych jaskiń na 

terenie sąsiedniej gminy Mucharz ) . 

Na terenie gminy Tomice występują pomniki przyrody ożywionej tj:  

 w Witanowicach na terenie Zakładu Usług Mechaniczno – Transportowych 150 letnia 

sosna wejmutka, 120 i 150 letnie 3 lipy, 250 letnie 3 dęby,  

 w Radoczy w otoczeniu kościoła -  14 lip o obw. 150 – 200 cm i 1 lipa zabytkowa  

o obw. 300 cm,  

 w Radoczy a na starym cmentarzu - 3 lipy o obw. 300, 200 i 200 cm. 

Na terenie gminy Wadowice występują następujące drzewa będące pomnikami przyrody 

ożywionej:  

 w Kleczy Górnej – zadrzewienie parku na pow. 7 ha wokół zabytkowego dworku, 2 

topole – białodrzewy o obw. 610 i 450 cm, obok kościoła parafialnego znajduje się dąb o 

obw. 475 cm, w 

 w Barwałdzie Dolnym -  4 lipy,  

 w Ponikiewi -  lipa o obw. 290 i 364 cm,  

 w Gorzeniu Górny - buk o obw. 300 cm, lipa o obw. 300 cm, wiąz polny o obw. 430 cm, 

dąb błotny o obw. 300 cm,  

 w Stanisławiu Górnym - 400 letni cis oraz cis o obw. ok. 100 cm,  

 w Wadowicach - 250 letnia lipa szerokolistna o obw. ok. 500 cm. 

Na terenie gminy Wadowie występują również pomniki przyrody nieożywionej tj: w Ponikwi 

skałka fliszowa w kształcie baszty o długości ok. 9 m, na szczycie góry Żar. 

W gminie Wieprz występują 4 pomniki przyrody ożywionej tj: 

 w Gierałtowicach na terenie parku zabytkowego -  400 letnia lipa,  400 letni dąb oraz w 

odległości ok. 100 m w kierunku zachodnim od budynków dworskich znajdują się dwa 

dęby w wieku ok. 500 i 400 lat. 
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Obecnie na terenie powiatu istnieją następujące formy ochrony przyrody: 

 

Rezerwat Madohora utworzony w 1960r., zajmuje on powierzchnię 71,81 ha. Rezerwat 

znajduje się na terenie gmin Ślemień i Andrychów. Rezerwat został utworzony dla ochrony 

naturalnych zespołów leśnych występujących w różnych siedliskach: buczyny regla dolnego, 

świerczyny regla górnego oraz wychodni skalnych w grzbietowej partii Łamanej Skały. Szczyt 

porośnięty jest w całości mającymi naturalny charakter żyznymi i kwaśnymi buczynami oraz 

świerczynami (charakterystycznymi dla regla górnego) z widocznymi, zwłaszcza na północnych 

i północno-zachodnich zboczach, wychodniami skalnymi (połamanymi blokami skalnymi – stąd 

nazwa szczytu). W załomach skalnych znaleźć można natomiast wiele gatunków mchów (w tym 

znajdujące się na czerwonej liście Dicranella humilis i Rhabdoweissia crispata).  Znaleźć można 

tutaj ponadto liczne gatunki chronione na terenie naszego kraju, m.in. parzydło leśne, omieg 

górski, wawrzynek wilczełyko, śnieżyca wiosenna. Siedliska te dają schronienie takim 

zwierzętom jak: jelenie, sarny, dziki, rysie, bociany czarne, salamandry plamiste oraz traszki 

karpackie (endemit). Występują tutaj także jaskinie (w tym najpiękniejsza z nich Jaskinia 

Komanieckiego). 

 

Park Krajobrazowy Beskidu Małego utworzony w 1998 r. przez Wojewodę Bielskiego, 

znajduje się na terenie 15 gmin o powierzchni 29 770 ha. Głównie na terenie powiatu 

wadowickiego znajduje się on w gminie Andrychów, gdzie zajmuje 3 800 ha. Przedmiotem 

ochrony tego parku są biocenozy leśne i walory krajobrazu Beskidu Małego. 

Obszary „NATURA 2000” - jest to europejska sieć ekologiczna chroniąca ostoje dwóch 

rodzajów: ptasie i siedliskowe. Zadaniem sieci jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego krajów 

Unii Europejskiej, czyli najrzadszych i najcenniejszych elementów przyrody, ale też najbardziej 

typowych układów przyrodniczych dla poszczególnych regionów biogeograficznych. 

Na terenie powiatu wadowickiego zlokalizowane są następujące obszary objęte ochroną zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:  

1. Beskid Mały (Natura 2000) PLH240023 

2. Cedron (Natura 2000) PLH120060 

3. Dolina Dolnej Skawy (natura 2000) PLB120005 

4. Wiśliska (Natura 2000) PLH120084 

Obszar Beskidu Małego zajmuje powierzchnię 7186.16 ha. Jest to specjalny obszar ochrony 

siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa).  

Obszar położony w masywie Beskidu Małego, w paśmie Magurki Wilkowickiej (Czupel 933 m 

npm) i grupie Łamanej Skały (929 m npm). Beskid Mały zbudowany jest z utworów serii 

śląskiej, reprezentowanych głównieprzez twarde, odporne na wietrzenie piaskowce godulskie, 

które przeławicowane są łupkami, piaskowcem i zlepieńcami istebniańskimi dolnymi. Niektóre 

formy skałkowe zbudowane są z piaskowców ciężkowickich. Układ dolin jest koncentryczny, 

grzbiety i szczyty zaokrąglone, a stoki dość strome. Na omawianym terenie znajduje się 

kilkadziesiąt skałek, jaskiń i schronisk podskalnych. Do najcenniejszych jaskiń należą: Jaskinie 

Czarne Działy (w tym jaskinia Czarne Działy III o dł. 115 m) i Jaskinia Komonieckiego, która 

jest największą jaskinią erozyjno-wietrzeniową w polskich Karpatach Fliszowych. 

Powierzchniowo dominują tu zbiorowiska leśne, łąkowe są rzadsze, a sporadycznie występują 

zbiorowiska torfowiskowe, ziołoroślowe i naskalne. 

Największy i najlepiej wykształcony kompleks kwaśnych buczyn górskich górskich Luzulo 

luzuloidis-Fagetum w Karpatach. Występowanie na krańcach zasięgu geograficznego zespołów 

świerczyny górnoreglowej Plagiothecio-Piceetum (w piętrze regla dolnego - unikatowy fenomen 
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synchorologiczny w Karpatach), jaworzyny miesięcznicowej Lunario-Aceretum, świerczyny na 

torfie Bazzanio-Piceetum. Stwierdzono tu łącznie obecność 15 siedlisk przyrodniczych z 

Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Ponadto, jest to miejsce występowania 2 gatunków 

mchów z załącznika II tej Dyrektyw 

 

 
 

Obszar Doliny Dolnej Skawy zajmuje powierzchnię 7081,7 ha. Jest to obszar specjalnej ochrony 

ptaków (Dyrektywa Ptasia) utworzony w 2008 roku.  

Położony jest w Kolinie Oświęcimskiej we wschodniej części mezoregionu Dolina Górnej 

Wisły, w województwie małopolskim, zlokalizowanym na terenie gmin: Oświęcim, Zator, 

Spytkowice, Alwernia , Babice, Przeciszów, Tomice, Wadowice i Wieprz. Ostoja obejmuje kilka 

stawów hodowlanych, których największymi są Przeręb i Spytkowice oraz żwirownia. Przez 

obszar przepływają dwie duże rzeki: Wisła oraz uchodząca do niej Skawa. W krajobrazie poza 

kompleksami stawów hodowlanych dominują tereny o charakterze rolnym. W obszarze Natura 

2000 Dolina Dolnej Skawy ochronie podlega 8 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 

Ptasiej oraz 15 gatunków ptaków migrujących, niewymienionych w ty załączniku.  Liczebność  

2 gatunków spełniają kryteria międzynarodowej ostoi ptaków.  

7 gatunków zostało wymienionych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako ptaki zagrożone. 

Dolina jest jedną z najważniejszych w Polsce ostoi ślepowrona i bączka. Teren ten ma również 

duże lokalne znaczenie dla lęgowej rybitwy białowąsej i rzecznej, których lęgi są bardzo 

nieregularne. Stwierdzono tu przystępowanie do lęgów 1 pary podgorzałki - gatunku 

zagrożonego wyginięciem w skali globalnej. Zagrożeniem dla wartości przyrodniczych stanowi 

ewentualne zaniechanie gospodarki stawowej i szeroko pojętej małej retencji, likwidacja wysp 

na stawach, dlatego potrzymanie dalszego istnienia stawów będzie miało pozytywny wpływ na 

obszar Natura 2000. 

Na obszarze Doliny Dolnej Skawy znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Żaki i Przeciszków.  

 

Id: 33AB8685-4178-454B-ABDB-E96B87FE0F80



Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 

 

- 64 - 

 

 
 

 

Obszar Cedron zajmuje powierzchnię 216,51 ha. Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk 

(Dyrektywa Siedliskowa).  

Obszar obejmuje fragment doliny potoku Cedron w gminie Kalwaria Zebrzydowska (powiat 

wadowicki), odcinek rzeki wraz terasą zalewową na odcinku poniżej pałacu w Zebrzydowicach 

do Woli Radziszowskiej. Dobrze zachowana dolina rzeki podgórskiej, z naturalnym korytem 

meandrującym oraz terasą rzeczną szeroką na ok. 100-200 m. Dno potoku zbudowane jest ze 

żwirów, z fliszu karpackiego. Wzdłuż brzegów ciągną się wąskim pasem zarośla i zadrzewienia 

o charakterze łęgowym oraz ziołorośla. Terasa poryta łąkami kośnymi - zajmują ją łąki wilgotne 

i świeże, wykorzystywane ekstensywnie. Zabudowa wiejska odsunięta od terasy. 

Jedno z kilku stanowisk Unio crassus w kontynentalnej części województwa małopolskiego. 

Unikatowy zespół zwierząt wodnych, charakterystyczny dla podgórskich rzek. Najliczniejsza 

populacja (największe stwierdzone zagęszczenia) skójki gruboskorupkowej w całym 

województwie. Określenie stanu zachowania gatunku w obszarze, w tym: zasoby populacji: 

bardzo liczna, struktura przestrzenna populacji: gatunek występuje na całym proponowanym 

obszarze i odpowiednich warunkach hydrologicznych i preferowanym podłożu, umożliwiającym 

wkopanie się i zakotwiczenie w dnie. Rzadko lub wcale nie trafia się miejscach uregulowanych. 

Najczęściej występuje w grupach (ławicach), chociaż zdarzają się pojedyncze osobniki. 

Niewielkie płaty siedliska funkcjonując najprawdopodobniej w systemie meta populacji -stopień 

izolacji populacji: populacja wydaje się być izolowana. Powierzchnia i zagęszczenie populacji: 

gatunek występuje na całej długości odcinka Cedronu włączonego do proponowanego obszaru 

Natura 2000. W Cedronie skójka gruboskorupowa osiąga znacznie większe zagęszczenia (5-50 

os./m2). W porównaniu z badaniami własnymi koordynatora z 2001 roku, zagęszczenie 

osobników nie uległo istotnym zmianom, natomiast zmieniła się struktura wiekowa. Dominują 

osobniki młode. Musiał zadziałać jakiś krótkotrwały czynnik, który spowodował zmniejszenie 

liczebności osobników starych w ławicy. Jakość wody nie uległa pogorszeniu. Natomiast w 
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dolnym biegu dokonano regulacji cieku niszcząc bezpowrotnie występujące tam ławice 

(kolonie). 

 

 
 

Obszar Wiśliska  zajmuje powierzchnię 48,68 ha. Jest to obszar specjalnej ochrony siedlisk. 

Obszar obejmuje system trzech starorzeczy rzeki Wisły tzw. wiślisk. W skład obszaru wchodzą 

wiślisko Miejsce, Oko i Krajskie. Zbiorniki są częściowo ze sobą połączone, a starorzecze 

Miejsce jest połączone rowem z rzeką Wisłą. Wszystkie trzy starorzecza są typowo 

wykształconymi, dojrzałymi ekosystemami wodnymi. Najlepiej zachowane pod względem 

roślinnym jest wiślisko Miejsce, następnie Krajskie i Oko. W wiśliskach można wyróżnić 

strefowe pasy roślinności w zależności od głębokości (odległości od brzegów). Dobrze 

wykształcone są zarówno zbiorowiska roślin bagiennych (pasy szuwarów) jak również typowe 

zbiorowiska roślin wodnych (pływających i zanurzonych). Z ciekawszych gatunków można 

wymienić Nymphaea alba, Nuphar luteum, Potamogeton lucens, Potamogeton obtusifolius, 

Myriophyllum spicatum. Powierzchnia zajmowana przez siedlisko w obszarze równa się 

powierzchni fitolitoralu, który jest najlepiej rozwinięty w wiślisku Miejsce (70%), 

Krajskim (50%) i Oko (40%).  

Obszar grupuje największe i najlepiej zachowane starorzecza w województwie małopolskim. Z 

uwagi na fakt, że roślinność wodna uznawana jest globalnie za zagrożoną lub nawet ginącą, 

ochrona starorzeczy, zwłaszcza tych dobrze zachowanych, powinna być działaniem o wysokim 

priorytecie. Bliskie sąsiedztwo innych zbiorników wodnych (głównie stawów) zapewnia 

przepływ genów pomiędzy populacjami. Proponowany obszar jest również niezwykle cenny dla 

ochrony ptaków oraz płazów. 
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Z uwagi na szeroko rozwijającą się turystykę na terenie powiatu wadowickiego obszary 

chronione w tym rejonie są zagrożone i objecie ich ochroną jest uzasadnione. Spowoduje to 

ochronę gatunków zagrożonych na tym obszarze.   

Celem „Dyrektywy Ptasiej” na terenie powiatu wadowickiego jest ochrona gatunków czapli 

takich jak:  

 Ślepowrona (Nycticorax nycticorax) jest to ptak wędrowny, żerujący głównie nocą, 

występujący na terenach podmokłych  o długości 54cm.  Żywi się głownie rybami, żabami i 

wodnymi bezkręgowcami o upierzeniu koloru srebrzystobiałego, skrzydła- popielate, głowa 

– granatowa.  

 Bączek (Ixobrychus minutus) – najmniejsza z czapli (wielkość turkawki) o ostro 

zakończonym dziobie. Ptak lęgowy. Występuje wśród roślinności bagiennej, głównie w 

trzcinach i krzaczastych zaroślach. długość skrzydła złożonego około 15 cm. Upierzenie 

jasnobrązowe z ciemnymi, podłużnymi kreskami lub czarnym grzbietem. 

 

Głównym zadaniem w celu ochrony powyższych gatunków jest zachowanie ekstensywnej 

gospodarki rybackiej na terenie powiatu, które sprzyjać będą zachowaniu i utrzymaniu siedlisk 

cennych gatunków ptaków na omawianym obszarze. 

 

2.8  LASY  

Charakterystyka i ocena stanu aktualnego 
 

Lasy według ewidencji gruntów zajmują na terenie powiatu wadowickiego około 23,6 % 

powierzchni powiatu. Lesistość powiatu jest niższa od średniej województwa małopolskiego, 

która wynosi obecnie ok. 28,6%. Lesistość kraju to 29,2%. Wysoki stopień zalesienia 

charakteryzuje Gminę Andrychów i wynosi ok. 40,2% oraz Gminę Mucharz ok. 39%. Najniższa 

lesistość charakteryzuje Gminę Wieprz i wynosi 9,2%, Spytkowice 9,6%, Tomice 12,5% oraz 

Brzeźnicę 13,3%. 
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Na terenie powiatu wadowickiego znajdują się lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w 

zarządzie Lasów Państwowych o powierzchni 7576,34 ha.  
 

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa należące do osób fizycznych, wspólnot 

gruntowych, spółdzielni rolniczych, kółek rolniczych oraz pozostałych osób prawnych  

(kościoły, związki wyznaniowe i organizacje społeczne, itp.) zajmują na terenie powiatu 

wadowickiego zajmują powierzchnię 7502ha. Lasy stanowiące własność gmin (mienie 

komunalne) zajmują łącznie 244,00 ha. 

Ogólna powierzchnia gruntów leśnych na terenie powiatu wadowickiego w 2013r. wynosiła  

15341,38 ha.  

Tab. 46 Powierzchnia gruntów leśnych: 

Rok 

Powierzchnia gruntów leśnych [ha] 
Lesistość 

[%] 

Ogółem 

w tym grunty 

leśne 

publiczne 

w tym grunty 

leśne 

publiczne 

Skarbu 

Państwa 

w tym 

zarządzie 

Lasów 

Państwowych 

w tym grunty 

leśne 

niestanowiące 

własności 

Skarbu 

Państwa- lasy 

prywatne 

w grunty 

leśne 

stanowiące 

własność 

gmin 

 

2010 15324,20 7793,50 7571,80 7533,70 7530,70 221,40 23,5 

2011 15277,30 7774,30 7552,60 7537,50 7503,00 221,40 23,5 

2012 15285,10 7798,10 7576,00 7538,90 7487,00 221,80 23,5 

2013 15341,38 7839,38 7619,38 7576,34 7502,00 219,7 23,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Tab. 47  Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa 

Rok 

Powierzchnia gruntów leśnych [ha] 

Ogółem 

w tym grunty 

leśne 

należące do 

osób 

fizycznych 

w tym grunty 

leśne należące 

do wspólnot 

gruntowych 

w tym zarządzie 

Lasów 

Państwowych 

w tym grunty leśne 

niestanowiące 

własności Skarbu 

Państwa- lasy 

prywatne 

 

w grunty leśne 

stanowiące 

własność gmin 

2010 7530,70 6975,20 121,20 7533,70 7530,70 221,40 

2011 7503,00 6972,00 102,00 7537,50 7503,00 221,40 

2012 7487,00 6954,00 102,00 7538,90 7487,00 221,80 

2013 7502,00 6974,00 102,00 7576,34 7502,00 219,70 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Na terenie powiatu wadowickiego powierzchnia gruntów objęta aktualnymi uproszczonymi 

planami urządzenia lasu wynosi 1254,90 ha 
 

W wyniku użytkowania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa pozyskano w roku 

2013 ogółem 3957m
3
 drewna ( grubizny),  w tym w lasach prywatnych 3911m

3
 z czego 2340m

3
 

przypada na grubiznę iglastą a 1571m
3
 na grubiznę liściastą. W lasach stanowiących własność 

gmin pozyskano łącznie 46m
3
. 

 

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawuje w imieniu Starosty 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Andrychów w ramach zawartego porozumienia. Ogólny stan 

sanitarny lasów jest zadawalający. 
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Na terenie powiatu wadowickiego dominują dwa typy siedliskowe lasu: siedlisko lasu 

mieszanego górskiego świeżego oraz siedlisko lasu górskiego świeżego. Występuje także udział 

siedliska bór mieszany górski świeży i las górski wyżynny. 

Spośród gatunków panujących, dominujących, największym udziałem charakteryzuje się buk 

około 31%, jodła i świerk kształtuje się na poziomie 15-16%, natomiast sosna i modrzew 11-

13%. 
 

Lasy położone na terenie powiatu wadowickiego charakteryzuje znaczna zgodność składów 

gatunkowych drzewostanów z siedliskiem .Średnia zasobność drzewostanów kształtuje się na 

poziomie 265m
3
/ha. 

 

Wśród gatunków tworzących lasy należące do Skarbu Państwa w zarządzie Lasów 

Państwowych, ponad 50 % zajmują gatunki liściaste, 36% powierzchni leśnej przypada na lasy, 

gdzie głównym gatunkiem jest buk. Drzewostany z przewagą świerka stanowią 19% 

powierzchni. Kolejnym gatunkiem z udziałem 13% jest sosna. Drzewostany jodłowe, dębowe, 

modrzewiowe i brzozowe to od 5-10% powierzchni lasów. Lasy Nadleśnictwa Andrychów mają 

charakter ochronny. Pełnią ważną funkcję glebo i wodochronne. 
 

Główne zagrożenia dla ekosystemów leśnych to: zagrożenia abiotyczne, które związane są 

głównie z występowaniem anomalii pogodowych, mających bezpośredni wpływ na utrzymanie 

właściwego stanu ekosystemów leśnych w tym: 

 okiść śniegowa powodująca uszkodzenia mechaniczne drzewostanu ( łamanie gałęzi, 

wywracanie drzew), 

 gwałtowne wiatry, 

 zakłócenia gospodarki wodnej( rezultatem tego zjawiska jest zwiększona podatność 

drzewostanu na szkodniki ), 

 zmrozowiska ( szczególne zagrożenie dla młodego pokolenia drzewostanu), 

Zagrożenia biotyczne dla ekosystemów leśnych to w szczególności uszkodzenia ze strony 

szkodników owadzich, patogenów grzybowych oraz zwierzyny płowej. 

Realnym zagrożeniem obszarów leśnych są pożary oraz osuwiska. Stan zagrożenia pożarowego 

jest przede wszystkim wynikiem wzrastającej ich penetracji przez ludność oraz wypalaniem łąk 

w ich sąsiedztwie. Zagrożenie pożarem lasów wynika w dużej mierze z ich stanu sanitarnego, na 

który ma wpływ wykonywanie systematyczne zadań gospodarczych określanych w planach 

urządzenia lasu oraz uproszczonych planach urządzenia lasu, w tym w szczególności usuwanie 

na bieżąco posuszu, drzew chorych i zasiedlonych przez szkodniki owadzie. 

Znacznym zagrożeniem dla lasów znajdujących się na terenie powiatu jest ich zaśmiecanie, 

w tym dzikie wysypiska śmieci oraz znacznie zwiększony obecnie ruch pojazdów 

mechanicznych. Istotnym zagrożeniem jest także emisja gazów i pyłów przemysłowych. 

 

 

2.9 OSUWISKA 

 

Na terenie Powiatu Wadowickiego występują licznie osuwiska i tereny zagrożone ruchami 

masowymi ziemi. Szczegółową lokalizację przedstawiono na mapach osuwisk i terenów 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi w skali 1:10000 wykonanych przez Państwowy Instytut 

Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie w ramach projektu pn. systemu 

osłony przeciwosuwiskowej (SOPO).  Wyniki projektu SOPO mają będą służyć w zarządzaniu 

ryzykiem osuwiskowym czyli w ograniczeniu w znacznym stopniu szkód i zniszczeń 

wywołanych rozwojem osuwisk, poprzez zaniechanie budownictwa drogowego                                     

i  mieszkaniowego w obrębie aktywnych i okresowo aktywnych osuwisk. Projekt SOPO Etap I              

i II realizowany będzie do końca 2015 r. Od 2016 r. planuje się kontynuację etapu III tego 

projektu. 

. 
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3. ANALIZA STRATEGICZNA  
 

Po przeanalizowaniu stanu środowiska naturalnego powiatu wadowickiego sformułowano 

strategiczne czynniki, które są istotne przy formułowaniu celów, kierunków i przedsięwzięć 

programowych. Są to: 

 mocne strony, czyli zaznaczające się zjawiska, procesy pozytywne dla perspektywicznego 

rozwoju i poprawy stanu środowiska, które należy kontynuować i wzmacniać,  

 słabe strony, czyli procesy, zjawiska, ograniczające możliwości rozwojowe, które należy 

zmniejszać i niwelować. 

Określono także: 

 szanse wynikające z naturalnych warunków przyrodniczych powiatu, a także wyjątkowej 

sytuacji, jaką stwarza możliwość korzystania ze znacznych środków pomocowych, w tym 

UE dla poprawy stanu środowiska,  

 zagrożenia wynikające z warunków fizjograficznych, klimatycznych oraz zaznaczającej się 

degradacji środowiska naturalnego przez postępującą urbanizację i niewystarczające środki 

finansowe na urządzenia chroniące środowisko jak również ochronę wartości 

przyrodniczych. 
 

Analiza SWOT powiatu wadowickiego – aspekt środowiskowy  
 

Mocne strony 

 Strategia Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2015-2020. 

 Prowadzenie monitoringu jakości powietrza oraz prognozowania ryzyka wystąpienia 

przekroczeń poziomów alarmowych i dopuszczalnych zanieczyszczeń 

 Stały wzrost ilości mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków 

 Sukcesywny spadek udziału ścieków nieoczyszczanych w ogólnej ilości ścieków 

odprowadzonych do wód powierzchniowych lub do ziemi 

 Wzrost podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gospodarce komunalnej 

 Prowadzenie i kontrola przez gminy gospodarki odpadami komunalnymi  

 Stały wzrost udziału zebranych selektywnie odpadów w ogólnej masie zebranych odpadów 

komunalnych 

 Wdrażanie systemu zbiórki odpadów azbestowych pochodzących z gospodarstw 

domowych 

 Wysoki odsetek odzysku odpadów  

 Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko zakładów przemysłowych  

 Rozwój infrastruktury służącej ochronie przed ponadnormatywnym hałasem 

 Brak przekroczeń wartości normatywnych pól elektromagnetycznych 

 Niski poziom chemizacji rolnictwa 

 System obszarów chronionych objęty europejskim systemem NATURA 2000  

 Prowadzenie działalności dydaktycznej, edukacyjnej  

 Poprawa stanu zdrowotnego jodły pospolitej, widoczna szczególnie w młodszych i średnich 

klasach wiekowych 

 Rozwój gospodarstw agroturystycznych  

 Realizacja zapory i zbiornika na rzece Skawie w Świnnej Porębie 
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Słabe strony 

 Występowanie przekroczeń poziomów alarmowych i dopuszczalnych zanieczyszczeń 

powietrza 

 Nadal wysoka emisja pyłów i gazów do powietrza 

 Wysoki poziom stężeń benzenu i benzo-α-pirenu 

 Brak wdrożenia programu niskiej emisji komunalnej  

 Wysoki udział emisji pochodzącej ze spalania w węglowych kotłach indywidualnych w tym 

spalania odpadów 

 Pogarszanie się warunków akustycznych ciągów komunikacyjnych oraz na terenach 

chronionych 

 Brak wyraźnej tendencji wzrostowej wykorzystywanej energii odnawialnej,  

 Niedostateczny monitoring ponadnormatywnego hałasu, promieniowania 

elektromagnetycznego, jakości wód podziemnych, jakości i stanu zanieczyszczenia gleb  

 Niezadowalająca jakość zasobów wodnych części wód powierzchniowych 

 Niekorzystny stosunek sieci kanalizacyjnej do wodociągowej 

 Brak myślenia w kategoriach ponadlokalnych o problemach gospodarki odpadami i 

gospodarki wodnej 

 Niedostateczny zakres środków ochrony przeciwpowodziowej  

 Pogarszający się stan istniejących urządzeń przeciwpowodziowych, zbyt małe tempo prac 

naprawczych, niedostateczny monitoring przeciwpowodziowy 

 Niewystarczająca koordynacja działań inwestycyjnych związanych z ochroną  

przeciwpowodziową w skali dorzecza, zbyt mały udział działań nietechnicznych 

zwiększających naturalną retencję 

 Duże zagrożenie osuwiskami i powodziami  

 Brak rozwiązań przeciwdziałających zjawisku suszy 

 Wysoki procent udziału gleb wymagających wapnowania 

 Niekorzystne zagospodarowanie przestrzenne powiatu (rozproszona zabudowa)  

 Niska świadomość mieszkańców powiatu w zakresie tematyki związanej z genetycznie 

modyfikowanymi organizmami 

 Zbyt niski stopień wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do potencjału 

 Sezonowość produkcji energii z niektórych źródeł OZE (wiatrowa, słoneczna) 

 Brak drożności ekologicznej rzeki i potoków 
 

Szanse 

 Systematyczna modernizacja zakładów przemysłowych skutkująca zmniejszeniem ich 

uciążliwości dla środowiska, 

 Dobra jakość wód podziemnych, które nadają się do zaopatrzenia ludności w wodę pitną 

 Duże potencjalne zasoby wód powierzchniowych oraz liczne obszary źródliskowe rzek i 

potoków 

 Występowanie zwartych obszarów leśnych 

 Środki finansowe UE na ochronę środowiska 

 Wykorzystanie zasobów odnawialnych źródeł energii zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju 

 Zbiorniki retencyjne oraz poldery lub naturalne strefy zalewowe na ciągach rzecznych 

powiatu 

  Propagowanie działań nietechnicznych ograniczających ryzyko powodziowe (np. zakazy 

zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią) 

  Rozwój energetyki rozproszonej 

 Korzystne warunki klimatyczne i topograficzne dla odpływu wód opadowych decydujące o 

dużej gęstości sieci rzecznej i zasobności karpackich dopływów Wisły 
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 Wysoka różnorodność krajobrazowa, ekosystemów, siedliskowa, gatunkowa i genetyczna, 

występowanie wielu roślin i zwierząt rzadkich w skali krajowej  

 Znaczne zasoby surowców skalnych szczególnie kruszywa naturalnego  

 Zwiększenie dostępności do środków zewnętrznych na rozbudowę infrastruktury 

 Przepisy z zakresu ochrony środowiska dostosowane do wymogów unijnych 

 Objęcie pozwoleniami zintegrowanymi instalacji podlegających pod dyrektywę IPPC 
 

Zagrożenia 
 

 Niedostateczne finansowanie ochrony środowiska 

 Rozproszenie zabudowy i ukształtowanie terenu podnoszące koszty inwestycji liniowych 

 Brak przepisów prawnych umożliwiających skuteczną realizację i kontrolę działań 

zaplanowanych w Programie ochrony powietrza 

 Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza powiatu 

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców dotycząca ochrony środowiska przede 

wszystkim w zakresie gospodarki odpadami oraz w zakresie gospodarki ściekowej 

(odprowadzanie ścieków komunalnych do ziemi i wód)  

 Zagrożenie bezpieczeństwa biologicznego, związane z zastosowaniem genetycznie 

modyfikowanych organizmów, szczególnie w przemyśle rolno-spożywczym 

 Niska odporność na działanie czynników biotycznych drzewostanów niedostosowanych do 

siedliska  

 Przewaga gatunków drzew iglastych nad liściastymi 

 Zagrożenie rodzimych gatunków roślin i zwierząt przez obce gatunki i organizmy 

genetycznie modyfikowane 

 Rozwój komunikacji przy jednoczesnym złym stanie dróg (zanieczyszczenie powietrza 

i hałas) 

 Niewłaściwie przygotowana sieć dróg na wypadek awarii podczas przewożenia materiałów 

niebezpiecznych oraz brak miejsc postoju dla samochodów przewożących materiały 

niebezpieczne 

 Transport substancji niebezpiecznych przez centra miast 

 Sukcesja lasu na ekosystemy śródleśne 

 Wysoki stopień zagrożenia powodzią i suszą 

 Występowanie na dużą skalę zjawisk i procesów o charakterze osuwiskowym 

 Nielegalny pobór żwiru i kamienia z koryt rzek i potoków 

 Bardzo wysokie koszty inwestycyjne energetyki odnawialnej 

 Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną 

 Wytwarzanie ciepła oparte głownie na spalaniu węgla 

 Spalanie odpadów w paleniskach domowych 

 Chaotyczny rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (głownie narciarskiej) oraz jej 

negatywny wpływ na utrzymanie zwartych obszarów o wysokiej bioróżnorodności, 

 Zachowanie harmonijnych krajobrazów naturalnych i naturalno-kulturowych oraz 

zachowanie stabilności ekosystemów w obszarach o największym reżimie ochronnym tj. 

parkach narodowych, rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000 
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4. CEL GŁÓWNY 

Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona zasobów środowiska dla rozwoju 

Powiatu wadowickiego, realizowany poprzez następujące priorytety: 

1. Poprawa jakości powietrza,  

2. Ochrona przed hałasem  

3. Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego. 

4. Ochrona zasobów wodnych. 

5. Rozwĳanie systemu gospodarki odpadami. 

6. Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków negatywnych zjawisk 

atmosferycznych, geodynamicznych i awarii przemysłowych. 

7.  Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego. 

8. Ochrona ekosystemów leśnych 

9. Ochrona zasobów złóż przez oszczędne i zrównoważone gospodarowanie 

10. Zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego powiatu 

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

i bezpieczeństwa publicznego oraz usprawnienie mechanizmów administracyjno - 

prawnych i ekonomicznych.  
 

Analizując uwarunkowania zewnętrzne jak i wewnętrzne, w tym stan środowiska, wśród 

przedsięwzięć mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska przyjęto następujące 

priorytety ekologiczne na najbliższe lata: 

 poprawa stanu powietrza, 

 poprawa stanu wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz ochrona przed 

powodzią, 

 uporządkowanie gospodarki odpadami. 
 

W celu rozwiązania zasygnalizowanych problemów niezbędne jest wyznaczenie 

dla poszczególnych elementów: 

1. Celów ekologicznych (po osiągnięciu których ma nastąpić efekt w postaci poprawy 

danego elementu środowiska); 

2. Kierunków działań, które zmierzają do osiągnięcia wyznaczonych celów w perspektywie 

do 2023 r.; 

3. Działań ekologicznych, czyli konkretnych przedsięwzięć, które prowadzą do osiągnięcia 

celów ekologicznych. Działania te mają charakter długookresowy, stąd konieczność 

określenia zadań najpilniejszych do realizacji w latach 2016 - 2019. 
 

Aktualny stan środowiska i przewidywane jego zmiany w aspekcie planowanego rozwoju 

gospodarczego i przestrzennego wymuszają konieczność realizacji przedsięwzięć 

proekologicznych. 

Wyboru priorytetów realizacyjnych na lata 2016-2019 dokonano przyjmując kryteria o 

charakterze: 

 ekologicznym, 

 prawno-ekonomicznym. 
 

I. Kryteria o charakterze ekologicznym: 

 zgodność z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego, 

 zgodność z celami zawartymi w aktualnej Polityce Ekologicznej Państwa  

 zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska, 

 skala dysproporcji między stanem aktualnym środowiska a wymaganym przez prawo, 

 skala efektywności ekologicznej (planowany efekt ekologiczny, tempo osiągania efektu), 

 jednoczesne osiągnięcie poprawy stanu w kilku komponentach środowiska. 
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II. Kryteria prawno-ekonomiczne: 

  ponadlokalny i publiczny charakter przedsięwzięć, 

  priorytet wynikający z wymogów przepisów prawa, 

  ocena przedsięwzięcia w zakresie realnej podstawy zabezpieczenia środków na realizację 

lub możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych (z funduszy UE lub 

innych źródeł zagranicznych lub krajowych), 

  efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia, 

 Znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju struktury i systemu zarządzania środowiskiem 

w skali regionalnej. 

 

Biorąc pod uwagę przedstawiony katalog kryteriów przyjęto następujące priorytety ekologiczne: 
 

 Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.  

 Uporządkowanie gospodarki odpadami, 

 Poprawa stanu wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz ochrona przed 

powodzią, 

 

Oprócz w/w priorytetów uznano za ważne dla poprawy stanu środowiska naturalnego 

uwzględnienie w programie przedsięwzięć dotyczących: 

 

 Ochrony przed hałasem, 

 Ochrony żywych zasobów przyrody,  

 Ochrony powierzchni ziemi (gleby i złóż surowców mineralnych), 

 Racjonalizacji wykorzystania zasobów surowców i energii (w tym także energii 

odnawialnej), 

 Zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego powiatu, 

 Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców – działania promocyjne, 

edukacyjne. 
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5. PRORYTETY, DZIAŁANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

 

5.1 Priorytet 1. Poprawa jakości powietrza 

 

Celem priorytetu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

oraz gazów cieplarnianych do powietrza pochodzących z indywidualnego ogrzewania mieszkań, 

z transportu, procesów przemysłowych i energetyki, a także poprzez wzrost poziomu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  

 

Działanie: Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza 

pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań 

 

1. Ograniczenie przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń 

 Opracowanie programów ochrony powietrza dla gmin, z uwagi na przekroczenia 

dopuszczalnych standardów PM10, 

 Działania kontrolne dotyczące realizacji rozporządzeń Wojewody wynikających 

z opracowanych programów ochrony powietrza,  

 Coroczna ocena jakości powietrza w powiecie, 

 Stworzenie mechanizmów prawnych i ekonomicznych pozwalających na rozwój 

i utrzymanie infrastruktury pomiarowej dla prawidłowej oceny stanu jakości powietrza i 

warunki dyspersji zanieczyszczeń, 

 Środki i rozwiązania, jakie należy podjąć to przede wszystkim przedsięwzięcia 

polegające na ograniczeniu emisji niskiej (w tym komunikacyjnej) oraz emisji 

z zakładów przemysłowych 
 

2. Redukcja emisji zanieczyszczeń z transportu 

 Promocja i tworzenie warunków dla rozwoju transportu ekologicznego (transport 

publiczny – kolej, ruch rowerowy),  

  Poprawa organizacji ruchu samochodowego w miastach, w tym budowa obwodnic w 

celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrów, wprowadzanie ograniczeń wjazdu 

do centrów miast, 

 Modernizacja taboru komunikacji autobusowej (promowanie i finansowanie nowego 

taboru stosującego wyłącznie paliwo ekologiczne, np. gaz CNG), 

 Realizacja zadań przewidzianych dla poprawy infrastruktury drogowej, a w 

szczególności: 

 budowa dróg szybkiego ruchu (BDI), 

 budowa obwodnic miast i miejscowości, 

 przebudowy dróg o małej przepustowości. 

 utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez 

regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg,  

Niska emisja  

 Likwidacja niskosprawnych pieców i kotłów opalanych węglem poprzez zamianę na 

nowoczesne niskoemisyjne kotły na paliwa stałe, na ogrzewanie gazowe, olejowe 

elektryczne lub energią ze źródeł odnawialnych i alternatywnych,  

 Eliminowanie węgla o najgorszych parametrach  jako paliwa w kotłowniach lokalnych i 

gospodarstwach domowych, 

 Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 Rozwój i modernizacja sieci ciepłowniczych oraz podłączanie nowych użytkowników, 

 Termomodernizacja budynków i wspieranie budownictwa energooszczędnego, 

 Prowadzenie akcji edukacyjnych oraz kontroli mieszkańców w celu wyeliminowania 

procederu spalania odpadów,  
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3. Redukcja emisji zanieczyszczeń z procesów przemysłowych, energetyki                                    

i elektrociepłowni 

 Modernizacja układów technologicznych i wprowadzanie najlepszych dostępnych 

technik produkcji i spalania paliw w celu spełnienia przepisów unijnych w zakresie 

emisji przemysłowych oraz systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych, 

 Spalanie węgla lepszej jakości lub zmiana nośnika na bardziej ekologiczny, 

 Instalowanie nowych oraz poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń do 

redukcji zanieczyszczeń, 

 Wdrożenie najlepszych dostępnych technologii, a tam gdzie jest to nieuzasadnione – 

wprowadzenie najlepszych środków praktycznych, 

 Modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych, wdrażanie nowoczesnych 

technologii przyjaznych środowisku, 

 Zmniejszenie materiałochłonności produkcji, 

 Nadzór nad oddziaływaniem podmiotów gospodarczych na jakość powietrza poprzez 

wydawanie decyzji w zakresie korzystania ze środowiska, pobieranie opłat za 

wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza oraz działania kontrolne dotrzymywania 

warunków posiadanych pozwoleń oraz przepisów prawa. 
 

4. Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu 

energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, ogniwa słoneczne, biomasa), w tym: 

 budowa małych elektrowni wodnych, 

 pozyskanie energii słonecznej zwłaszcza dla budynków użyteczności publicznej (domy 

pomocy społecznej, szpitale, ośrodki zdrowia, itp.), 

 budowa pilotażowych instalacji do wykorzystania biomasy, 

 budowa instalacji odzyskujących biogaz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, 

 wykorzystywanie energii cieplnej nagromadzonej w środowisku naturalnym za pomocą 

pomp ciepła. 

 Aktywizacja i wspieranie samorządów lokalnych w kierunku wykorzystania lokalnych 

zasobów OŹE, 

 Rozeznanie potrzeb i możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w 

powiecie, 

 Stworzenie bazy informacji o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,  

 Zwiększenie udziału biopaliw w odniesieniu do paliw używanych w transporcie, 

 Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii 

zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność 

gospodarki, 

 Prowadzenie upraw roślin energetycznych zwłaszcza na terenach o słabych parametrach 

rolniczych. 
 

Działania systemowe: 

 Prowadzenie monitoringu jakości powietrza oraz prognozowanie ryzyka przekroczeń 

poziomów alarmowych lub dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu, 

 Zapewnienie ogólnodostępnej informacji o źródłach i wielkościach emisji 

zanieczyszczeń, stanie jakości powietrza oraz wpływie zanieczyszczeń na zdrowie 

mieszkańców, 

 Nadzorowanie i wspieranie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego wraz z planem działań krótkoterminowych oraz egzekwowanie realizacji 

przez samorządy lokalne i inne podmioty wyznaczonych działań naprawczych, 

 Przygotowanie i realizacja gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej w celu 

ograniczenia  emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza i poprawy 

efektywności energetycznej. 
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5.2 Priorytet 2. Ochrona przed hałasem  
 

Celem jest ograniczenie poziomu hałasu do poziomu dopuszczalnego poprzez m.in. stosowanie 

zabezpieczeń akustycznych oraz właściwe planowanie przestrzenne.  
 

Działanie:  

1. Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców powiatu: 

 Realizacja inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny, w tym: 

 Poprawa stanu nawierzchni dróg z wykorzystaniem technologii obniżającej emisję 

hałasu,  

 Budowa ekranów akustycznych,  

 Wspieranie działań mających na celu ograniczanie emisji hałasu pochodzącego z sektora 

gospodarczego,  

 Zwiększanie izolacyjności budynków (np. poprzez wymianę okien) w miejscach 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, 

 Opracowanie i wdrożenie zasad organizacji ruchu sprzyjających obniżeniu emisji hałasu 

do środowiska, 

 Działania interwencyjne organów kontroli środowiska w przypadku stwierdzenia 

poważnych naruszeń zasad przestrzegania emisji hałasu przemysłowego do środowiska. 
 

2. Ocena stanu akustycznego środowiska i obserwacja zmian klimatu akustycznego 

 Rozwój systemu pomiarowo-monitoringowego hałasu (w tym od dróg i linii kolejowych) 

wraz z obserwacją zmian klimatu akustycznego, w oparciu o mobilne stacje 

monitoringowe w jednostkach  przeznaczonych do kontroli jakości akustycznej 

środowiska, 

 Określenie programu działań ograniczających ponadnormatywna emisję hałasu 

do środowiska dla dróg, linii kolejowych zaliczonych do obiektów mogących 

powodować negatywne skutki oddziaływań akustycznych na znacznych obszarach (w 

oparciu o mapy akustyczne sporządzone przez zarządzającego obiektem), 

 Wyznaczenie „obszarów cichych w aglomeracji i poza aglomeracją”, gdzie należy 

prowadzić całodobowy okresowy monitoring hałasu z jednoczesnym zapewnieniem w 

opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego stosownej ochrony prawnej, 

 Analiza zmian klimatu akustycznego w rejonach szczególnie narażonych, w tym 

obszarów centrów handlowych, głównych szlaków drogowych, kolejowych, 

 Sporządzenie map akustycznych dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 

tys., 

 Rozpoznanie i zinwentaryzowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku. 

 

5.3 Priorytet 3. Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego 

 

Celem jest zapewnienie informacji o źródłach promieniowania elektromagnetycznego i ich 

oddziaływania. 
 

Działanie: 

1. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 

 Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych, 

 Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zagadnień dotyczących pól 

elektromagnetycznych; uwzględnianie wyników badań i analiz dotyczących pól 
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elektromagnetycznych w planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach 

lokalizacyjnych obiektów, 

 Egzekwowanie zapisów dotyczących przestrzegania obszarów ograniczonego 

użytkowania zawartych w raportach oddziaływania źródeł pól elektromagnetycznych na 

środowisko, 

 Rozwój systemu monitoringu pól elektromagnetycznych i stworzenie bazy danych 

dotyczących źródeł promieniowania z wykorzystaniem GIS na podstawie pomiarów oraz 

danych technicznych, 

 Prowadzenie cyklicznych kontrolnych badań poziomów promieniowania na obszarach 

miejskich oraz innych terenach o zwiększonym stopniu ryzyka. 

   

5.4 Priorytet 4. Ochrona zasobów wodnych 
 

Celem priorytetu jest ochrona zasobów wodnych poprzez ograniczenie zanieczyszczeń 

przedostających się do wód podziemnych, powierzchniowych i gleb a także działania na rzecz 

poprawy jakości wód. 
 

Jednym z działań jest realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w 

ramach którego gminy województwa małopolskiego przy wykorzystaniu środków krajowych i 

zagranicznych oraz funduszy ekologicznych wykonają systemy kanalizacji zakończone 

oczyszczalniami ścieków na terenach objętych granicami aglomeracji. Uporządkowanie 

gospodarki ściekowej na terenach aglomeracji będzie miało wpływ na poprawę standardów życia 

mieszkańców i stanu środowiska, w tym na obszarach prawnie chronionych. 
 

Priorytet wskazuje również na konieczność utrzymania i rozbudowy systemów zaopatrzenia w 

wodę i optymalizacji zużycia wody. 
 

1. Efektywne zarządzanie zasobami wodnymi 

 Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informacyjnego o sposobie 

gospodarowania zasobami wodnymi oraz wynikach monitoringu wód powierzchniowych 

i podziemnych. 
 

2. Ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód podziemnych,  

powierzchniowych i gleb 
 

Ochrona przed zanieczyszczeniem wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleb: 

 Efektywne gospodarowanie wodami w regionie w celu osiągnięcia dobrego stanu wód w 

oparciu o dokumenty planistyczne, w tym plany gospodarowania wodami na obszarach 

dorzeczy i zawarte w nich programy działań,  

 Ograniczanie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł punktowych: zrzuty ścieków 

komunalnych i przemysłowych, działalności rolniczej (np. z hodowli, przetwórstwa) oraz 

dzikich wysypisk, 

 Ograniczanie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rozproszonych: zanieczyszczeń z 

terenów zurbanizowanych i przemysłowych, w tym spływów powierzchniowych 

zanieczyszczonych ścieków opadowych oraz infiltracji zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, a także zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego 

 Realizacja inwestycji wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz ich 

systemów kanalizacyjnych dla aglomeracji powyżej 2 tys. RLM, w tym szczególnie na 

obszarach wiejskich,  

 Realizacja systemowych rozwiązań oczyszczania ścieków dla aglomeracji poniżej 2 tys. 

RLM, na bazie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz lokalnych systemów 

kanalizacyjnych, 
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 Wparcie finansowe dla gospodarstw porządkujących gospodarkę ściekową w zakresie 

składowania i wykorzystania odchodów zwierzęcych, 

 Wdrożenie i monitoring wdrażania dokumentów planistycznych, w tym programu 

wodnośrodowiskowego kraju i planów: gospodarowania wodami i przeciwdziałania 

skutkom suszy na obszarze dorzecza, zarządzania ryzykiem powodziowym oraz 

warunków korzystania z wód regionu wodnego, 

 Ustanawianie stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych, 

 Ustanawianie stref ochronnych ujęć wód podziemnych, ustanawianie obszarów 

ochronnych zbiorników wód śródlądowych, 

 Sukcesywna modernizacja i budowa systemów kanalizacji opadowej dla ścieków 

opadowych wraz z urządzeniami podczyszczającymi. 

 

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

      Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych: 

 Zabezpieczenie ujęć wody i zbiorników wodnych, które pełnią funkcję zaopatrzenia 

ludności w wodę pitną, 

 Wspieranie działań mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia, 

w tym budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, 

  Sukcesywny rozwój sieci wodociągowych 

 Działania na rzecz optymalizacji zużycia wody i oszczędnego z niej korzystania, 

 Zwiększenie wykorzystania zasobów wód podziemnych czwarto- i trzeciorzędowych, 

 Budowa i wykorzystanie studni głębinowych. 
 

5.5 Priorytet 5. Rozwĳanie systemu gospodarki odpadami opartego na: 
 

 zapobieganiu powstawaniu odpadów, 

 przygotowywaniu odpadów do ponownego użycia, 

 recyklingu oraz innych metodach odzysku i unieszkodliwiania. 

 

Celem głównym w rozwijaniu systemu gospodarki odpadami jest przerwanie powiązania między 

ilością odpadów, a wzrostem gospodarczym poprzez położenie nacisku na zapobieganie 

powstawaniu odpadów i na ponowne ich użycie, jak i intensyfikację odzysku, szczególnie 

recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury. Powyższe działania 

przyczynią się do ograniczenia ilości odpadów unieszkodliwianych na składowiskach odpadów 

oraz pozwolą na osiągnięcie celów założonych w polityce ekologicznej państwa i wymagań 

zawartych w Traktacie Akcesyjnym. 

 

Działania: 

1. Zapobieganie powstawaniu odpadów i przygotowanie ich do ponownego użycia 
 

 Rozwój czystych technologii bezodpadowych i niskoodpadowych wraz z promowaniem 

zarządzania środowiskowego, 

 Promocja wykorzystania produktów o wydłużonym okresie użytkowania, 

 Promocja napraw oraz ponownego wykorzystania materiałów, produktów i opakowań. 
 

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

składowanych odpadowa i likwidacja zjawiska nielegalnego składowania odpadów 
 

 Rozwój selektywnej zbiorki surowców wtórnych wraz z zapewnieniem instalacji do ich 

przetwarzania, 

 Utworzenie systemu regionalnych wysokosprawnych instalacji do odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

 Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami z 

sektora gospodarczego, 
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 Zwiększenie ilości przetwarzanych komunalnych osadów ściekowych oraz osadów 

przekształcanych metodami termicznymi. 

 Skuteczna realizacja Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego zapewni 

realizację powyższych działań. 

Ponadto dla odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji wyznaczono 

następujące cele: 

 objęcie do 1 lipca 2013 roku wszystkich mieszkańców województwa zorganizowanym 

systemem odbierania odpadów komunalnych, 

 objęcie do 1 lipca 2013 roku wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania 

odpadów, 

 osiągnięcie do 16 lipca 2013 r. maksymalnie 50%, natomiast do 16 lipca 2020 r. 

maksymalnie 35% wskaźnika masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów w stosunku do masy tych odpadów w 1995 roku, 

 osiągnięcie do końca 2014 r. maksymalnie 60% wskaźnika masy składowanych 

względem wytworzonych odpadów komunalnych, 

 intensyfikację ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, 

przynajmniej frakcji: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła z gospodarstw 

domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów 

z gospodarstw domowych minimum do 2020 roku do poziomu 50% ich masy. 

 

Aby możliwe było osiągnięcie założonych celów oraz wdrożenie właściwego systemu 

gospodarki odpadami w województwie małopolskim, konieczne jest podjęcie następujących 

działań strategicznych: 

 edukacja ekologiczna promująca minimalizację powstawania odpadów oraz właściwe 

postępowanie z nimi, 

 promocja wdrażania technologii produkcji zapobiegających powstawaniu odpadów lub 

ograniczających ich ilość i zagrożenie dla środowiska, 

 stymulowanie rynku surowców wtórnych i wspieranie powstawania instalacji do 

recyklingu i odzysku odpadów, 

 promocja wdrażania systemu zarządzania środowiskowego, jako skutecznego narzędzia 

nadzorowania i doskonalenia środowiskowych aspektów działalności, 

 stosowanie „zielonych zamówień publicznych”, czyli ujmowanie kryteriów 

środowiskowych przy formułowaniu specyfikacji w przetargach finansowanych ze 

środków publicznych, 

 wdrażanie efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii 

zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania, 

  wdrażanie systemów zbierania odpadów opakowaniowych poprzez zastosowanie 

automatów do zbierania opakowań po napojach, co pozwoli na wydzielenie tych 

odpadów ze strumienia odpadów komunalnych i właściwe ich zagospodarowanie, 

  wdrażanie systemów zbierania i przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, 

pozwalających na wydzielenie tych odpadów ze strumienia odpadów komunalnych i 

właściwe ich zagospodarowanie, 

 wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie wytwarzania, 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz skuteczna egzekucja 

prawa w zakresie gospodarki odpadami, 

 tworzenie i funkcjonowanie regionów gospodarki odpadami komunalnymi 

wyposażonych w odpowiednie regionalne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, 
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 organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych 

ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych, występujących w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa 

domowe), w oparciu o stacjonarne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych oraz 

funkcjonujące sieci zbierania tych odpadów (placówki handlowe, szkoły, apteki, zakłady 

serwisowe), 

 uwzględnianie zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów 

ściekowych na etapie planowania inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji 

oczyszczalni ścieków, 

 współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, organizatorami odzysku a jednostkami 

samorządu terytorialnego w celu tworzenia i rozwijania systemów selektywnego 

zbierania odpadów. 

Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami 

Polityka gospodarki odpadami w powiecie wadowickim jest zgodna z ogólnymi zasadami 

hierarchii  

w zakresie gospodarki odpadami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej i opiera się na: 

 zapobieganiu powstawaniu odpadów lub ograniczaniu ilości odpadów i ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko (wytwarzanie odpadów należy ograniczać w możliwie 

największym stopniu podczas produkcji, przekształcania, transportu i konsumpcji dóbr i 

towarów), 

 zapewnieniu zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, w tym recyklingu 

materiałowego i organicznego, np. kompostowania oraz spalania połączonego z 

odzyskiem energii (zastosowanie odpowiednich działań na rzecz zwiększenia poziomu 

odzysku  

z jednoczesną minimalizacją odpadów poddawanych unieszkodliwianiu), 

 zapewnieniu zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów np. 

poprzez składowanie (składowanie odpadów powinno stanowić ostateczną metodę 

unieszkodliwiania odpadów, po wykorzystaniu wszystkich innych możliwych metod 

odzysku lub unieszkodliwiania). 

 

Przyjęty system gospodarki odpadami, wraz ze szczegółowo wyznaczonymi celami  

i działaniami, krótko- i długookresowymi, umożliwia włączenie się powiatu wadowickiego do 

zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w województwie małopolskim.  

 

 

CELE OGÓLNE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POWIECIE 

WADOWICKIM 

 

Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym 

 

Cele na lata 2016-2023 : 

 objęcie wszystkich mieszkańców powiatu wadowickiego zorganizowanym zbieraniem 

odpadów komunalnych; 

 podnoszenie świadomości społecznej obywateli (zajęcia w szkołach, spotkania w sołectwach, 

ulotki, informatory); 

 wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów (tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, 

papier i tektura, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji); 

 wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych  i budowlanych; 
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 intensyfikacja działań w zakresie dostosowania do wymagań przepisów o odpadach 

składowiska odpadów ; 

 dalszy rozwój i doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 dalszy rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych , 

 intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych 

 i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, 

 

Odpady opakowaniowe 

 

Cele na lata 2016-2023 : 

 osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu: do końca 2020 r. odzysku w 

wysokości co najmniej 50 % wagowo odpadów opakowaniowych. 

 zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu, 

 ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach. 

 

Komunalne osady ściekowe 

 

Cele na lata 2016-2023 : 

 odzysk komunalnych osadów ściekowych na cele określone w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o  odpadach), 

 kontrola obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego 

bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego 

 zwiększenie stopnia odzysku komunalnych osadów ściekowych, 

 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji (odpady komunalne ulegające biodegradacji 

oraz papier i tektura nieopakowaniowe) 

 

Cele na lata 2016-2023 : 

 selektywne zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i poddawanie ich 

odzyskowi do poziomów określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

 ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowisko odpadów do poziomów określonych w obowiązujących przepisach prawa tj. 75 

%(wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

wytworzonych w 1995 r.) 

 dalsze ograniczanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów do 2020 r. do 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.;  

 

Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym  

Cel wiodący: 

Minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi 

w sektorze gospodarczym. 

 

 Przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarowania odpadami będą realizowane przez 

przedsiębiorców  

i obejmą zadania pozainwestycyjne i inwestycyjne. Główne zadania w zakresie gospodarki 

odpadami przemysłowymi, przewidywane do realizacji na terenie powiatu wadowickiego: 

- wprowadzanie zasad „Czystszej Produkcji”, 

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów wytworzonych oraz nagromadzonych na 

składowiskach lub  magazynowanych, 
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- wydzielenie odpadów niebezpiecznych i przekazywanie ich do odzysku lub 

unieszkodliwienia, 

- przebudowa lub likwidacja i rekultywacja składowisk nie spełniających wymogów 

ochrony środowiska, 

- termiczne przekształcanie odpadów pochodzących z sektora gospodarczego, 

- produkcja paliw alternatywnych (wspólnie z odpadami z sektora komunalnego), 

- odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i nieopakowaniowych (wspólnie z 

odpadami z sektora komunalnego), 

 

Ustalenie kierunku odzysku lub unieszkodliwiania poszczególnych grup odpadów z sektora 

gospodarczego należy do przedsiębiorców. 

 

Cele na lata 2016-2023 : 

 zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie z zasadami bliskości i 

samowystarczalności, 

 dążenie do zwiększania stopnia odzysku odpadów, 

 selektywne zbieranie odpadów przez podmioty wytwarzające, 

 zwiększanie odzysku i ponowne wykorzystanie odpadów przemysłowych w procesach 

produkcyjnych, 

 

Odpady niebezpieczne 

 

Cele na lata 2016-2023 : 

 organizacja systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych (oleje odpadowe i 

opakowania po olejach, baterie, akumulatory, świetlówki, lampy fluorescencyjne, 

przeterminowane leki, przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych 

środkach, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne) 

 dalszy rozwój i doskonalenie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych 

wytwarzanych w sektorze komunalnym. 

 dalsze usuwanie wyrobów zawierających azbest i deponowanie ich na składowiskach. 

 utworzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych . 

 

Odpady zawierające azbest 

 

Cele na lata 2016-2023 : 

 usuwanie wyrobów zawierających azbest i deponowanie ich na składowiskach. 

 dalsze usuwanie wyrobów zawierających azbest i deponowanie ich na składowiskach. 

 

Odpady zawierające PCB 

 

 sukcesywne zbieranie, dekontaminacja i unieszkodliwianie urządzeń i odpadów 

zawierających PCB. 

 całkowite zniszczenie i wyeliminowanie ze środowiska PCB (dekontaminacja lub 

unieszkodliwienie). 

 

Oleje odpadowe  

 

Cele na lata 2016-2023 : 

 odzysk i recykling olejów odpadowych 

 zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu 
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Baterie i akumulatory  

 

Cele na lata 2016-2023 : 

 odzysk z rynku 100 % akumulatorów ołowiowych, 

 odzysk i recykling baterii i akumulatorów małogabarytowych 

 zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu 

 

Środki ochrony roślin 

 

Cele na lata 2016-2023 : 

 selektywne zbieranie przeterminowanych środków ochrony roślin 

 selektywne zbieranie przeterminowanych środków ochrony roślin 

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

 

Cele na lata 2016-2023 : 

 odzysk i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych na jednego mieszkańca zgodny 

z przepisami odrębnymi. 

 zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu  

 

Wycofane z eksploatacji pojazdy  

 

Cele na lata 2016-2023 : 

 przekazywanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu lub punktów 

zbiórki pojazdów. 

 

Odpady medyczne i weterynaryjne  

 

Cele na lata 2016-2023 : 

 eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarowaniu odpadami medycznymi 

 

Osiągnięcie wyznaczonych celów w gospodarce odpadami wymaga podjęcia szeregu 

działań systemowych, zarówno organizacyjnych jak i inwestycyjnych, a także zaangażowania 

znacznych środków finansowych.  

 

5.6 Priorytet 6. Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków negatywnych 

      zjawisk atmosferycznych, geodynamicznych i awarii przemysłowych 

 

Celem realizacji priorytetu jest zabezpieczenie mieszkańców powiatu przed skutkami 

negatywnych zjawisk, jakimi są: powódź, susze, osuwiska oraz zagrożenia ze strony awarii 

przemysłowych. Realizacja celu wymaga zastosowania w dużej mierze działań technicznych jak 

również koncepcyjnego spojrzenia na zagospodarowanie przestrzenne. 

 

Działania 

1. Właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią i suszą hydrologiczną z 

uwzględnieniem wymagań dotyczących oceny zagrożenia i ryzyka powodziowego 

 Określenie zasad właściwego gospodarowania terenami zagrożonymi powodzią oraz 

suszą hydrologiczną, 

 Racjonalne gospodarowanie terenami zagrożonymi powodzią (wyznaczenie i 

wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego wytycznych z map 

zagrożenia i ryzyka powodziowego), propagowanie całkowitego zakazu realizacji 
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inwestycji budowlanych niezwiązanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym na 

tych obszarach, 

 Wdrożenie systemu „małej retencji wodnej” poprzez działania techniczne oraz w 

szczególności nietechniczne, 

 Renaturalizacja cieków wodnych i dolin rzecznych w celu poprawy bilansu wodnego z 

uwzględnieniem potrzeb ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przyrody, 

 

2. Zwiększanie retencyjności zlewni oraz efektywności urządzeń zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego, w tym realizacja innych dokumentów planistycznych w zakresie 

gospodarki wodnej 

 

 Dokończenie budowy zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawie (zapewni redukcję fali 

powodziowej w dolinie Skawy i Wisły oraz zwiększenie wskaźnika retencyjności wód 

powierzchniowych w regionie Górnej Wisły), 

 Budowa zbiorników, których wiodącą funkcją jest ochrona przed powodzią, 

 Budowa i przebudowa walów i urządzeń wodnych (w tym kanałów ulgi), 

 Właściwe utrzymanie i użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, 

 Budowa polderowa, przebudowa koryt rzek i potoków, 

 Realizacja inwestycji hydrotechnicznych bez pogorszenia stanu ekologicznego wód, 

  Zalesianie gruntów w obszarach o niskiej lesistości, w szczególności w obszarach 

wododziałowych. 

 

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

kompleksowego systemu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły 

 

 Opracowanie koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w układzie zlewniowym, 

 Opracowanie programów inwestycyjnych z zakresu działań przeciwpowodziowych 

zlewni rzek  z terenu województwa małopolskiego, 

 Koordynacja współpracy w oparciu o  dokumenty planistyczne w zakresie gospodarki 

wodnej, 

 Wypracowanie procedur i budowa systemów ostrzegania przed niebezpiecznymi 

zjawiskami zachodzącymi w atmosferze oraz hydrosferze, 

 Wyposażenie i utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych. 

 

4. Identyfikacja osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, wprowadzenie 

systemu monitoringu, właściwe zabezpieczanie i zagospodarowywanie terenów 

osuwiskowych i terenów o predyspozycjach osuwiskowych 

 Identyfikacja i monitoring osuwisk, 

 Zapobieganie powstawaniu osuwisk poprzez właściwe zabezpieczanie terenów 

predysponowanych do ich powstania, 

 Wykluczenie obszarów osuwiskowych z inwestowania, 

 Prowadzenie prac zabezpieczających na obszarach stwierdzonych osuwisk zagrażających 

istniejącym obiektom budowlanym oraz zabezpieczenie terenów osuwiskowych przed 

dalszym rozszerzaniem się ruchów masowych, 

 Właściwe zagospodarowywanie terenów osuwiskowych i terenów o predyspozycjach 

osuwiskowych (zalesianie, właściwa orka, odwodnienia),  

 Prowadzenie prac zabezpieczających na obszarach górniczych i pogórniczych. 
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5. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia i ograniczanie skutków poważnych awarii 

przemysłowych oraz wypadków drogowych z udziałem towarów niebezpiecznych dla 

ludzi i środowiska 
 

 Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad 

wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii, 

 Sporządzanie i wdrażanie programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, 

systemów bezpieczeństwa gwarantujących ochronę ludzi i środowiska oraz raportów o 

bezpieczeństwie, 

 Propagowanie standardów prawidłowych zachowań społeczeństwa w sytuacji 

wystąpienia zagrożeń środowiska z tytułu awarii przemysłowych i wypadków drogowych 

z udziałem pojazdów przewożących towary niebezpieczne, 

 Podnoszenie jakości szkoleń kierowców przewożących towary niebezpieczne, 

 Systematyczne kontrole transportów materiałów niebezpiecznych w zakresie przewozu i 

oznaczenia pojazdów, 

 Wyeliminowanie transportu materiałów niebezpiecznych przez centra miast poprzez 

budowę obwodnic, 

 Wyznaczanie i budowa miejsc postojowych dla pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne. 
 

5.7 Priorytet 7. Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego   
 

Realizacja priorytetu ma na celu zapobieganie degradacji ekosystemów objętych przestrzenną 

formą ochrony, co przyczyniać się będzie do zachowania bogatej różnorodności biologicznej. 
 

 

 

Działania: 

 Kształtowanie spójnego przestrzennie systemu obszarów, w tym chronionych poprzez 

zapobieganie fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz wyznaczenie i utrzymanie 

funkcjonalnych korytarzy ekologicznych, kanalizujących poszczególne siedliska, 

 Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej poprzez zachowanie ekosystemów zbliżonych 

do naturalnych, 

 Ustanowienie i wdrożenie planów ochronnych dla parków narodowych, krajobrazowych, 

rezerwatów przyrody i ostoi Natura 2000, 

 Uwzględnienie potrzeb ochrony przyrody oraz walorów krajobrazowych w planowaniu 

inwestycji, 

 Przywrócenie drożności rzek i cieków wodnych wraz z właściwym zagospodarowaniem 

terenów dolin rzecznych w tym ochrona istniejących naturalnych typów siedlisk (np. lasy 

łęgowe) wzdłuż brzegów w celu zapewnienia ciągłości ekologicznej i geomorfologicznej 

oraz zapobieganie nielegalnej eksploatacji żwiru rzecznego, 

 Ochrona i konserwacja parków zabytkowych i pomników przyrody, 

 Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów, 

 Ochrona gatunków ginących i zagrożonych poprzez stworzenie programów ochrony 

dla poszczególnych gatunków, 

 Racjonalna gospodarka łowiecka prowadzona z uwzględnieniem zasad ekologii zwierząt, 

 Zaktualizowanie stref ochronnych dla gatunków podlegających ochronie strefowej. 

 Utrzymanie i rozwój terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych, 
 

5.8 Priorytet 8. Ochrona ekosystemów leśnych 

Działania 

 Poprawa stanu zdrowotnego i żywotności lasów,  

 Zwiększenie lesistości powiatu,  
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 Aktywizacja lokalnych społeczności, szczególnie wiejskich do wykorzystywania 

możliwości zalesiania gruntów rolnych i innych niż rolne ze środków PROW, 

 Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego polityki Leśnej Państwa w zakresie 

ochronnych, gospodarczych i społecznych funkcji lasu, 

 Doskonalenie regionalnego systemu obszarów chronionych poprzez ochronę 

najcenniejszych przyrodniczo ekosystemów leśnych, 

 Dążenie do równowagi między turystycznym wykorzystaniem obszarów cennych 

przyrodniczo a koniecznością ich ochrony, 

 Zachowanie równowagi między lasem a zwierzyną poprzez dalsze prowadzenie 

racjonalnej gospodarki łowieckiej, 

 Działania zmierzające do ograniczenia szkód w lesie powodowanych, m.in. przez 

zaśmiecanie lasów, zwiększający się ruch pojazdów mechanicznych, 

 Wzmożenie ochrony siedlisk wilgotnych, zalewowych i bagiennych, 

 Działania w zakresie budowy i odtwarzania obiektów małej retencji wodnej 

na obszarach leśnych,  

 Ograniczenie erozji poprzez właściwe działania gospodarcze, infrastrukturalne 

i zalesienia. 
 

5.9 Priorytet 9 . Ochrona zasobów złóż przez oszczędne i zrównoważone gospodarowanie 

Podstawowym celem w dziedzinie ochrony zasobów kopalin jest zmniejszenie oraz 

zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin, a także zwiększenie skuteczności ochrony 

istniejących zasobów kopalin, przed ich ilościową i jakościową degradacja. 
 

Działania 

 Optymalizacja wykorzystania i zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin, 

 Zapewnienie ochrony udokumentowanych złóż kopalin przed trwałym 

zagospodarowaniem uniemożliwiającym eksploatację w przyszłości, 

 Rozpoznanie i dokumentowanie zasobów nowych złóż, 

 Zapewnienie rezerwy surowcowej na lata przyszłe (szczególnie w zakresie kruszyw 

naturalnych). 

Na terenie powiatu wadowickiego występują niżej wymienione  złoża kopalin (opracowano 

na podstawie "Bilansu złóż kopalin w Polsce", wg stanu na 31.12.2013r.) 

:    

L.p. Eksploatowane kopaliny Nazwa złoża Stan zagospodarowania 

1 Kamienie łamane bloczne, skały osadowe - 

piaskowce 
Barwałd  eksploatowane 

2 Kamienie łamane bloczne, skały osadowe - 

piaskowce 
Górka - Mucharz eksploatowane 

3 Kamienie łamane bloczne, skały osadowe - 

piaskowce 
Klecza Dolna złoże o zasobach rozpoznanych 

szczegółowo 

4 Kamienie łamane bloczne, skały osadowe - 

piaskowce 
Pawlikówka złoże o zasobach rozpoznanych 

wstępnie 

5 Kamienie łamane bloczne, skały osadowe - 

piaskowce 
Rzyki - Jagódki wydobycie zostało zaniechane 

6 Kamienie łamane bloczne, skały osadowe - 

piaskowce 
Skawce eksploatowane 

7 Kamienie łamane bloczne, skały osadowe - 

piaskowce 
Skawinki złoże o zasobach rozpoznanych 

szczegółowo 

8 Kamienie łamane bloczne, skały osadowe - 

piaskowce 
Targanice I eksploatowane 
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9 Surowce ilaste ceramiki budowlanej Bachowice wydobycie zostało zaniechane 

10 Surowce ilaste ceramiki budowlanej Chocznia złoże o zasobach rozpoznanych 

szczegółowo 

11 Surowce ilaste ceramiki budowlanej Wadowice - Łazówka wydobycie zostało zaniechane 

12 Piaski i żwiry Łączany złoże o zasobach rozpoznanych 

szczegółowo 

13 Żwiry Mucharz - Zagórze Skreślone z bilansu złóż w roku 

sprawozdawczym 

14 Żwiry Jaroszowice złoże o zasobach rozpoznanych 
wstępnie 

15 Żwiry Radocza złoże o zasobach rozpoznanych 

szczegółowo 

16 Piaski i żwiry Roków złoże zagospodarowane, 

eksploatowane okresowo 

17 Piaski i żwiry Rusocice - Gary eksploatowane 

18 Żwiry Skawce skreślone z bilansu złóż w roku 

sprawozdawczym 

19 Żwiry Świnna Poręba skreślone z bilansu złóż w roku 

sprawozdawczym 

20 Piaski i żwiry Świnna Poręba II skreślone z bilansu złóż w roku 
sprawozdawczym 

21 Piaski i żwiry Wadowice - Miedzne złoże o zasobach rozpoznanych 

szczegółowo 

Wykaz złóż objętych koncesją, eksploatowanych na terenie powiatu wadowickiego pod 

nadzorem Marszałka Województwa Małopolskiego: 

Lp. Nazwa 

złoża 

Rodzaj 

eksploatowanej 

kopaliny 

Lokalizacja 

złoża: 

miejscowość, 

gmina 

Nazwa 

przedsiębiorcy, 

adres 

Data 

wydania  

i znak 

decyzji 

koncesyjnej 

Termin 

obowiązywania 

decyzji 

koncesyjnej 

1. Barwałd Piaskowiec Barwałd, gm. 

Wadowice 

Kamieniołom 

„Barwałd“ Sp. z 

o.o. 

Barwałd Dolny 

310, 

34-124 Klecza 

Górna 

 

Koncesja nr 

20/97 z dnia 

18.08.1997 r. 

17.08.2017 r. 

2. Górka 

Muchar

z 

Piaskowce Mucharz, 

gmina 

Mucharz 

Polski Kamień 

Naturalny, 

Kamieniołom 

Mucharz-

Skawce Sp. z 

o.o. 

34-210 

Zembrzyce 

Śleszowice 240 

Koncesja z 

dnia 

22.01.1997 

r., znak: 

BKk-

123/EZ/97 z 

późn. zm. 

31.12.2025 r. 

3. Skawce Piaskowce Skawce, 

gmina 

Mucharz 

Polski Kamień 

Naturalny, 

Kamieniołom 

Mucharz-

Skawce Sp. z 

o.o. 

34-210 

Zembrzyce 

Śleszowice 240 

Koncesja nr 

10/98 z dnia 

29.07.1998 r. 

z późn. zm. 

31.12.2020 r. 
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5.10 Priorytet 10. Edukacja ekologiczna, kształtowanie i promocja postaw w zakresie   

        ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego oraz usprawnienie mechanizmów 

        administracyjno-prawnych i ekonomicznych 
 

Głównym celem realizacji priorytetu jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa 

oraz usprawnienie odpowiednich mechanizmów administracyjnych, prawnych i ekonomicznych, 

które będą prowadziły do świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą rozwoju 

zrównoważonego. 

 

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

środowiska 

 wzmacnianie etatowe komórek ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

 zwiększenie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska  

 stworzenie jednolitych zasad współdziałania pomiędzy powiatowymi jednostkami 

organów administracji w sprawach ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym 

 wnikliwa analiza projektów w zakresie oddziaływania na środowisko przed wydawaniem 

pozwoleń wodno-prawnych oraz innych decyzji administracyjnych na poszczególnych 

etapach procesu inwestycyjnego ( pozwoleń budowlanych; zezwoleń na użytkowanie 

obiektów budowlanych) 

 utworzenie nowych lub powierzenie już istniejącym strukturom nowych zadań 

związanych ze specyficznymi programami unijnymi lub międzynarodowymi, 

 zapewnienie odpowiedniego wyposażenia stanowisk osób zajmujących się ochroną 

środowiska. 

2. Zwiększenie aktywności rynku do działań na rzecz środowiska 

 kształtowanie równoprawnych warunków konkurencji przez pełne stosowanie zasady 

„zanieczyszczający płaci”, wraz z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 

 wspieranie powstawania i zachowania „zielonych” miejsc pracy, 

 promocja i rozwój systemu „zielonych zamówień” realizowanych ze środków 

publicznych, 

 stymulowanie rozwoju przemysłu urządzeń ochrony środowiska, zwłaszcza urządzeń 

wykorzystywanych w ochronie wód i powietrza oraz zagospodarowania odpadów, 

 wykorzystanie funduszy strukturalnych na cele modernizacji urządzeń ochrony 

środowiska w przedsiębiorstwach, 

 upowszechnianie idei systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ) i systemu EMAS 

oraz wdrażanie tych systemów zwłaszcza w gałęziach przemysłu o znaczącym 

oddziaływaniu na środowisko, 

 promocja produkcji i ogólnego stosowania opakowań ekologicznych, 

 promowanie wdrażania technologii prowadzących do zmniejszenia materiałochłonności 

produkcji,  

 wsparcie proekologicznych procesów inwestycyjnych realizowanych przez 

przedsiębiorstwa. 

3. Poprawa działania mechanizmów ekonomicznych w ochronie środowiska 

 rozpropagowanie ubezpieczeń ekologicznych od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

spowodowane awariami przemysłowymi i transportowymi 

 aktywny udział w tworzeniu rynków uprawnień do emisji zanieczyszczeń, 

 poprawa egzekwowania opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

 usprawnianie mechanizmów finansowych ochrony środowiska dotyczy głównie: 

 zwiększenia wykorzystania funduszy ekologicznych, 

 skutecznego pozyskiwania środków Unii Europejskiej na inwestycje proekologiczne, 
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4. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu oraz poprawa dostępu do 

informacji o środowisku 

 tworzenie, zgodnie z wymaganiami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko, publicznych rejestrów i elektronicznych baz danych o środowisku, 

ułatwiających dostęp obywateli do informacji gromadzonych i przechowywanych przez 

organy administracji; 

 stworzenie uzgodnionych zasad współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi 

i społecznymi organizacjami ekologicznymi, w tym zapewnienie udziału przedstawicieli 

pozarządowych organizacji ekologicznych we wszystkich gremiach podejmujących 

decyzje dotyczące ochrony środowiska; 

 wsparcie finansowe, organizacyjne i techniczne udzielane przez instytucje publiczne 

działaniom edukacyjnym i promocyjnym prowadzonym przez organizacje ekologiczne; 

 rozwój edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży m.in. przez placówki funkcjonujące przy 

jednostkach zarządzających cennymi przyrodniczo obszarami chronionymi;  

 wspieranie i prowadzenie kampanii informacyjnych i akcji edukacyjnych dla 

mieszkańców powiatu z zakresu ochrony i poprawy środowiska oraz zrównoważonego 

rozwoju; 

5. Kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji kryzysowych 

Szkolenia i warsztaty skierowane do mieszkańców Małopolski w zakresie umiejętnego 

reagowania na zagrożenia m.in. pożary, niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, wypadki 

komunikacyjne, awarie przemysłowe i działania terrorystyczne oraz minimalizowania ich 

skutków 

 

6. Zagospodarowanie przestrzeni powiatu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 

 uwzględnienie zagadnień dotyczących ochrony środowiska w planach zagospodarowania 

przestrzennego; 

 ograniczanie rozproszenia budownictwa, poprzez intensyfikację wykorzystania terenów 

mieszkaniowych w ramach istniejącego zainwestowania; 

 ograniczanie rozwoju terenów budowlanych liniowo wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 

głównie dróg wyższych rangą w celu umożliwienia ich rozbudowy i modernizacji; 

 oznaczanie obszarów zalewowych i osuwiskowych, rezygnacja z wprowadzania nowej 

oraz utrwalania istniejącej zabudowy na terenach zagrożonych powodzią i osuwiskami; 

 chronienie dziedzictwa kulturowego, kształtowanie harmonijnego krajobrazu poprzez 

wykorzystanie walorów środowiska kulturowego i podniesienia atrakcyjności obszarów 

poprzez uwzględnienie ustaleń konserwatorskich i dostosowanie nowej architektury 

do tradycji i charakteru substancji zabytkowej; 

 nawiązywanie w nowej architekturze do lokalnych wzorów i materiałów, zachowywanie 

regionalnego krajobrazu kulturowego. 

 

 

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

    wspieranie badań nad środowiskiem, prowadzących do zwiększenia racjonalności   

podejmowanych decyzji dotyczących ochrony i korzystania ze środowiska oraz jego 

zasobów; 

    wypracowanie systemu wyróżniania przedsiębiorców działających na rzecz eko-

innowacji i eko-inwestycji, 
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6. PLAN FINANSOWY 
 

Poniżej przedstawiono możliwości finansowania działań z zakresu ochrony środowiska 

założonych  w niniejszym programie oraz przedstawiono szacunkowe koszty realizacji Programu 

w latach 2016 – 2023r.  

Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym Programie zostały określone na podstawie 

przyjętych szacunkowych kwot realizacji analogicznych projektów oraz informacji od 

podmiotów realizujących tego typu przedsięwzięcia. 

Zakres przedsięwzięć może ulec zmianie w wyniku m.in. zmian prawnych, dokumentów 

planistycznych w tym np. aktualizacji planów gospodarowania wodami , 

warunków korzystania z wód regionu lub warunków korzystania z wód zlewni. 

 
Tab. 48 Plan finansowy 

Działania Koszt realizacji Źródła finansowania 

Priorytet 1   

Działania   

Sukcesywna redukcja emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza 

pochodzących z systemów indywidualnego 

ogrzewania mieszkań 
 

 
157,3 mln zł 

- środki europejskie 
- budżety gmin 
- WFOŚiGW w Krakowie 
- NFOŚiGW 
- środki własne zarządców i właścicieli 
- środki prywatne 

Realizacja gminnych programów 
ograniczania niskiej emisji (PONE) 
 

 
126,70 mln zł 

- środki europejskie 
- budżety gmin 
- WFOŚiGW w Krakowie  
- NFOŚiGW 
- środki własne zarządców i właścicieli 
- środki prywatne 

Modernizacja układów technologicznych  
i wprowadzanie najlepszych dostępnych 

technik produkcji i spalania paliw w celu 

spełnienia przepisów unijnych w zakresie 

emisji przemysłowych oraz systemu handlu 

emisjami gazów cieplarnianych 

 
36 mln zł 

- środki europejskie 
- WFOŚiGW w Krakowie 
- NFOŚiGW 
- środki własne przedsiębiorców 
 

Priorytet 2   

Działania   

Stosowanie zabezpieczeń akustycznych 
 

 
36.748,60 tys. zł 

- budżet Województwa 
- WFOŚiGW w Krakowie 
- NFOŚiGW 
- środki europejskie 
- środki własne zarządców dróg 

Priorytet 3   

Działania   

Upowszechnienie informacji o lokalizacji 

źródeł pól elektromagnetycznych 
 

9 tys. zł 

- WFOŚiGW w Krakowie 
 

Priorytet 4   

Działania   

Ograniczenie zanieczyszczeń 
przedostających się do wód 
podziemnych, powierzchniowych i gleb 
 

 
85 mln zł 

- budżety gmin 

 budżet państwa 
- środki europejskie 
-WFOŚiGW w Krakowie 
-NFOŚiGW 
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Porządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej 
 

 
64.080 tys. zł 

-środki europejskie 
-budżety gmin 
-budżet państwa 
-WFOŚiGW w Krakowie, 
-NFOŚiGW 
 

Utrzymanie i rozbudowa systemów 
zaopatrzenia w wodę i optymalizacji 
zużycia wody 
 

 
52 mln zł 

-środki europejskie 
-budżety gmin 
-budżet państwa 
-WFOŚiGW w Krakowie, 
-NFOŚiGW 
 

Priorytet 5   

Działania   

Zapobieganie powstawaniu odpadów 
i przygotowanie ich do ponownego 
użycia 
 

 
1mln zł 

-budżet Województwa 
-budżety gmin 
-środki europejskie 
-WFOŚiGW w Krakowie 
-NFOŚiGW 

Intensyfikacja odzysku, w tym odzysku 
energetycznego oraz ograniczenie 
ilości składowanych odpadów i 
likwidacja zjawiska nielegalnego 
składowania odpadów 

 
120 mln zł 

-budżet Województwa 
-budżety gmin 
-środki europejskie 
-WFOŚiGW w Krakowie 
-NFOŚiGW  

Budowa gminnych punktów 
selektywnego zbierania odpadów 
 

 
3 mln zł 

- WFOŚiGW w Krakowie 
- NFOŚiGW 
- środki europejskie 
- środki inwestora 

Priorytet 6   

Działania   

Właściwe zagospodarowanie terenów 
zagrożonych powodzią i suszą 
hydrologiczną z uwzględnieniem 
wymagań dotyczących oceny 
zagrożenia i ryzyka powodziowego 

 
14 mln zł 

-budżet państwa 
-środki europejskie 
-budżety gmin 
-WFOŚiGW w Krakowie 
-NFOŚiGW 

Zwiększanie retencyjności zlewni 
oraz efektywności urządzeń 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego, w 

tym realizacja innych dokumentów 
planistycznych w zakresie gospodarki 

wodnej 

 
264,5 mln zł 

-budżet państwa 
-środki europejskie 
-WFOŚiGW w Krakowie 
-NFOŚiGW 
 

Obniżenie zagrożenia powodziowego w 

układzie zlewniowym 
 

125,556 mln 
 

- budżet państwa 
- WFOŚiGW w Krakowie 
-NFOŚiGW 
-środki europejskie 

Dokończenie budowy Zbiornika 
Wodnego Świnna Poręba 

 
1 634,1 mln zł 

-budżet państwa 
-NFOŚiGW 

Współdziałanie z administracją 
rządową i sąsiednimi samorządami w 
celu realizacji kompleksowego 
systemu ochrony przed powodzią w 
dorzeczu Górnej Wisły 

 
1,5 mln zł 

-budżet państwa 
-budżet Województwa 
-WFOŚiGW w Krakowie 
-NFOŚiGW 
-środki europejskie 

Identyfikacja osuwisk i terenów 
zagrożonych ruchami masowymi, 

 
6,9 mln zł 

-budżet państwa 
-środki europejskie 
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wprowadzenie systemu monitoringu, 
właściwe zabezpieczanie 
i zagospodarowywanie terenów 
osuwiskowych i terenów 
o predyspozycjach osuwiskowych 

-NFOŚiGW 
 

Priorytet 7   

Działania   

Ochrona różnorodności biologicznej 
oraz zapewnienie ciągłości istnienia 
gatunków i stabilności ekosystemów 
poprzez zrównoważone użytkowanie 
jej elementów 

 
227 tys. zł 

-budżet Parkow Narodowych 
-budżet rOŚ w Krakowie 
-środki europejskie 
-WFOŚiGW w Krakowie 
-NFOŚiGW 

Przywracanie do stanu właściwego 
zasobów i składników przyrody 
 

 
730 tys. zł 

-budżet Parków Narodowych 
-budżet ROŚ w Krakowie 
-środki europejskie 
-WFOŚiGW w Krakowie 
-NFOŚiGW 

Propagowanie idei ochrony przyrody 
poprzez wzmocnienie potencjału 
turystycznego na obszarach 
chronionych 
 

 
5,5 mln zł 

-budżet Województwa 
-budżet Parków Narodowych 
-budżet ROŚ w Krakowie 
-środki europejskie 
-WFOŚiGW w Krakowie 
-NFOŚiGW 

Priorytet 8   

Działania   

Edukacja oraz kształtowanie postaw 
pro-środowiskowych 
 

 
1 mln zł 

-budżet Województwa 
-budżety gmin 
-WFOŚiGW w Krakowie 
-NFOŚiGW 

Kształtowanie i promocja postaw 
właściwych w odniesieniu do sytuacji 
kryzysowych 
 

 
45 tys. zł 

-WFOŚiGW w Krakowie 
-NFOŚiGW 
 

Usprawnienie mechanizmów 
administracyjno-prawnych 
 

 
1,3 mln zł 

-WFOŚiGW w Krakowie 
-NFOŚiGW 
-budżet państwa, 
-środki europejskie 

 

7.Analiza możliwości pozyskiwania środków na zadania z zakresu ochrony środowiska  

 
Zadania z ochrony środowiska wymagają duży nakładów finansowych na ich realizację. Środki 

pochodzące na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska mogą zostać pozyskane ze 

źródeł: 

 krajowych pochodzące np. z budżetu państwa, budżetu gminy, powiatu, województwa, 

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozabudżetowych instytucji publicznych, 

udzielane w formie dotacji, grantów i subwencji, 

 środki z Unii Europejskiej. 
 

Środki z funduszy ochrony środowiska 

Ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska określa zasady funkcjonowania 

narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i 
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gospodarki wodnej. Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem 

dotacji i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne.  

W Polsce do publicznych ochrony środowiska zaliczana się m.in.:  

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 

2. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Środki finansowe, na podstawie których tworzone są powyższe fundusze pochodzą gównie z: 

 opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - wszystkie firmy korzystające 

gospodarczo z zasobów środowiska (zużywające wodę, zanieczyszczające powietrze czy 

produkujące odpady) płacą za to zgodnie ze stawkami wyznaczanymi przez Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Każda firma otrzymuje 

pozwolenie na korzystanie z określonej ilości tych zasobów.  

 kar za przekroczenie dopuszczalnych norm - płacą je firmy, które korzystają z większych 

ilości zasobów środowiska niż im na to zezwolono oraz wszystkie inne instytucje nie 

przestrzegające wymogów ochrony środowiska.  
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 

Głównym celem działalności tego funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych 

o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z 

punktu widzenia potrzeb środowiska.  

e są zadania dotyczące głównie:  

Fundusz udziela dofinansowania głównie na zadania: 

 inwestycyjne z zakresu w tym gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, gospodarki 

odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza (w tym odnawialne źródła 

energii) i termomodernizacji, ochrony przed hałasem 

 nieinwestycyjne, m.in.: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia z zakresu ochrony 

przyrody (np. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, sporządzenie planów ochrony dla 

obszarów objętych ochroną, nasadzenia drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne 

pomników przyrody), państwowy monitoring środowiska, wojewódzkie programy i 

plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. 
 

Środki finansowe z Narodowego Funduszu pozyskują m. in:  

 jednostki samorządu terytorialnego,  

 przedsiębiorstwa,  

 instytucje i urzędy,  

 szkoły wyższe i uczelnie,  

 jednostki organizacyjne ochrony zdrowia,  

 organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),  

 administracja państwowa,  

 osoby fizyczne.  
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Głównym zadaniem Wojewódzkiego Funduszu jest przed wszystkim dofinansowanie inwestycji 

i innych działań na rzecz ochrony środowiska oraz zarządzanie posiadanymi środkami 

finansowymi, tak aby maksymalnie je pomnożyć, zapewnić ciągłość finansowania i stworzyć 

optymalne warunki dla realizacji idei ochrony środowiska w województwie małopolskim.  

 Zadania i kierunki działalności Wojewódzkiego Funduszu wyznaczane są przez Radę 

Nadzorcza w przyjętym i corocznie aktualizowanym planie działalności oraz poprzez listę 

przedsięwzięć priorytetowych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

województwa małopolskiego.  
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Fundusz stosuje jawne zobiektywizowane procedury rozpatrywania wniosków i kryteria ich 

oceny. Dla każdego działania tego cyklu przewidziane są określone procedury. Fundusz operuje 

zestawem formularzy dokumentów, których przygotowanie i przedstawienie jest podstawą i 

warunkiem podejmowania decyzji na kolejnych etapach ich rozpatrywania. Dzięki jawności i 

obiektywizacji procedur i kryteriów Fundusz wywiązuje się z obowiązku odpowiedzialności 

wobec społeczeństwa za powierzone mu publiczne pieniądze. Pozwala to również stworzyć 

jednakowe szanse wszystkim wnioskodawcom, a także jak najoszczędniej wydawać pieniądze na 

ochronę środowiska. 

Środki finansowe udzielane są podmiotom realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Zasadami udzielania i umarzania 

pożyczek oraz udzielania dotacji” przyjętymi uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
 

Środki z Unii Europejskiej 

Środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska mogą być 

realizowane głównie przy współudziale środków: 

 pochodzących z Funduszu Spójności 

 pochodzących z Funduszy Strukturalnych. 
 

Fundusz Spójności  
Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się 

do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności otrzymują kraje, a nie regiony, tak jak 

to jest w przypadku EFS i EFRR. Środki Funduszu Spójności są kierowane do państw 

członkowskich, w których Produkt Narodowy Brutto (PNB) na jednego mieszkańca jest niższy 

niż 90 proc. średniej w państwach Unii Europejskiej. 

Środki finansowe pochodzące z  Funduszu Spójności mogą by wykorzystane na duże projekty 

inwestycyjne związane z zakresu ochrony środowiska.  
 

Głównymi odbiorcami pomocy w ramach Funduszu Spójności są: 

 jednostki terytorialne  

 inne podmioty publiczne, np. przedsiębiorstwa komunalne będące własnością gminy 
 

Z Funduszu wspierane są następujące dziedziny: 

 poprawa jakości wód powierzchniowych; 

 polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia; 

 racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi; 

 poprawa jakości powietrza; 

 zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 

 zapewnienie spójności sieci komunikacyjnej kraju i poszczególnych regionów z innymi 

krajami Europy; 

 rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej. 
 

Polska w latach 2016-2023 w ramach środków pochodzących z Funduszu Spójności ma do 

dyspozycji 82,5 mld euro. Środki pochodzące z tego funduszu  będzie można zainwestować 

m.in. na: 

  badania naukowe i ich komercjalizację,  

 kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe),  

 rozwój przedsiębiorczości,  

 transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny),  

 cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy 

włączenie społeczne i aktywizację zawodową. 
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Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  to jeden z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów 

należących do Unii Europejskiej. Z EFRR pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i 

infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.  

 

Program LIFE  
Program LIFE jest to program finansowy środków pochodzących z Unii Europejskiej 

poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Głównym 

celem tego programu jest przede wszystkim wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego 

prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i 

promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. 

 Program ten kontynuowany w ciągu ponad 20 lat uzyskało blisko 4 180 projektów z całej 

Europy, w tym 69 z Polski. Obecnie prowadzony jest Program LIFE-program działań na rzecz 

środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020, jest on kontynuacją 

instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013.  

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2008 roku pełni rolę 

Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspiera polskich Wnioskodawców proponując 

nowatorski i jedyny w Europie program dodatkowego współfinansowania projektów. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu w Polsce realizowane są obecnie 64 projekty LIFE o budżecie blisko 620 

mln PLN i wsparciu NFOŚiGW 260 mln PLN.  
 

Program Infrastruktura i Środowisko 2016 -2023 

Głównym źródłem finansowania tego programu jest Fundusz Spójności (FS). Podstawowym 

celem tego programu jest wspieranie rozwoju europejskich sieci transportowych oraz ochrony 

środowiska w krajach UE. Dodatkowo przewiduje się wsparcie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

W ramach powyższego programu  zadania realizowane będą za pomocą następujących 

priorytetów: 

 

1. PRIORYTET I (FS)  

Głównym celem tego priorytetu jest promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności 

energetycznej: 

 produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. 

budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz; 

 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 

 rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci 

dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia. 
 

W ramach powyższego priorytetu planuje się przewidywany wkład pochodzący ze środków 

unijny w wysokości 1 528,4 mln euro. Instytucją pośrednicząca będzie Ministerstwo 

Gospodarki. 

 

2. PRIORYTET II (FS)  

Głównym celem tego priorytetu jest ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu: 

 rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna 

oraz wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym 

do ich termicznego przetwarzania); 
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 ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości środowiska 

miejskiego (np. redukcja zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja terenów 

zdegradowanych); 

 dostosowanie do zmian klimatu, np. zabezpieczenie obszarów miejskich przed 

niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami opadowymi, projekty 

z zakresu małej retencji oraz systemy zarządzania klęskami żywiołowymi 
 

W ramach powyższego priorytetu planuje się przewidywany wkład pochodzący ze środków 

unijny w wysokości 3 808,2 mln euro. Instytucją pośrednicząca będzie Ministerstwo 

Gospodarki 
 

3. PRIORYTET III (FS)  

Głównym celem tego priorytetu jest rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla 

środowiska i ważnej w skali europejskiej: 

 rozwój drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T, połączeń kolejowych 

poza tą siecią oraz w aglomeracjach; 

 niskoemisyjny transport miejski, transport śródlądowy, morski i intermodalny; 

 poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. 
 

W ramach powyższego priorytetu planuje się przewidywany wkład pochodzący ze środków 

unijny w wysokości 16 841,3 mln euro. Instytucją pośrednicząca będzie Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju. 

 

4. PRIORYTET IV (EFRR)  

 Głównym celem tego priorytetu jest zwiększenie dostępności do transportowej sieci 

europejskiej poprzez poprawę przepustowości infrastruktury drogowej (w tym obwodnice, 

trasy wylotowe). 

W ramach powyższego priorytetu planuje się przewidywany wkład pochodzący ze środków 

unijny w wysokości 3 000,4 mln euro. Instytucją pośrednicząca będzie Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju 

5. PRIORYTET V (EFRR)  

Głównym celem tego priorytetu jest rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego 

poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu 

ziemnego i energii elektrycznej, np. budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu 

ziemnego lub energii elektrycznej. 

W ramach powyższego priorytetu planuje się przewidywany wkład pochodzący ze środków 

unijny w wysokości 1 000,0 mln euro. Instytucją pośrednicząca będzie Ministerstwo 

Gospodarki 

6. PRIORYTET VI (EFRR)  

 Głównym celem tego priorytetu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez 

inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. 

instytucji kultury, czy też szkół artystycznych. 

W ramach powyższego priorytetu planuje się przewidywany wkład pochodzący ze środków 

unijny w wysokości 497,3 mln euro. Instytucją pośrednicząca będzie Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego.  

7. PRIORYTET VII (EFRR)  

Głównym celem tego priorytetu jest wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony 

zdrowia: 
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 wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi 

jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad 

matką i dzieckiem, 

 wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego, np. 

wsparcie szpitalnych oddziałów ratunkowych, lotnisk, lądowisk i baz lotniczego 

pogotowia ratunkowego. 
 

W ramach powyższego priorytetu planuje się przewidywany wkład pochodzący ze 

środków unijny w wysokości 508,3 mln euro. Instytucją pośrednicząca będzie 

Ministerstwo Zdrowia Narodowego.  

8. PRIORYTET VIII (FS)  

Główny celem tego priorytetu jest pomoc techniczna, w tym pomoc techniczna dla instytucji 

realizujących program oraz największych beneficjentów.  

 

W ramach powyższego priorytetu planuje się przewidywany wkład pochodzący ze środków 

unijny w wysokości 330,0 mln zł.  

Podstawowym celem Funduszu jest zminimalizowanie różnic pomiędzy krajami Wspólnoty, 

aż do osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej całej Unii. Fundusz Spójności wspiera 

dwa sektory: środowisko i transport. 

Wykorzystanie pomocy z Funduszu Spójności następuje w oparciu o Narodowy Plan 

Rozwoju na lata 2016 – 2023.  

Współfinansowanie z Funduszu Spójności mogą uzyskać inwestycje z takich dziedzin jak: 

 poprawa jakości wód powierzchniowych  

 polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia  

 racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi  

 poprawa jakości powietrza  

 zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
 

Podstawowe wymogi przy ubieganiu się o środki z Funduszu Spójności:  

 odbiorca pomocy (beneficjent pomocy) - jednostki samorządu terytorialnego, 

tworzone przez nie związki gmin lub inne podmioty publiczne,  

 wielkość inwestycji - inwestycje o wartości ponad 10 milionów euro,  

 zasięg oddziaływania - projekty muszą mieć znaczenie ogólnokrajowe lub 

transregionalne, przedsięwzięcia muszą przyczynić się do redukcji zanieczyszczeń 

oddziałujących na znaczną liczbę ludzi przy najniższych kosztach tej redukcji - 

przedsięwzięcia mają być efektywne ekologicznie i ekonomicznie.  

Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie 

zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a 

nie regionalny jak w przypadku funduszy strukturalnych. Celem nadrzędnym funduszu jest 

wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych 

projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury 

transportowej. 
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8.WSKAŹNIKI SKUTECZNOŚCI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Właściwy system oceny realizacji Programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych 

wskaźnikach presji, stanu i reakcji: 

 wskaźniki stanu odnoszą się do jakości środowiska i jakości jego zasobów, jako takie 

odnoszą się do ostatecznych celów realizacji Programu i powinny być konstruowane w 

sposób umożliwiający dokonanie przeglądowej oceny stanu środowiska i zmian 

dokonujących się w czasie, 

 wskaźniki presji wywieranej na środowisko odnoszą się do tych form działalności, które 

zmniejszają ilość i jakość zasobów środowiska, przy czym możliwe jest rozróżnienie: 

 wskaźników presji bezpośredniej, wyrażonej w kategoriach emisji zanieczyszczeń lub 

konsumpcji zasobów środowiska, 

 wskaźników presji pośredniej, opisujących te szkodliwe formy działalności ludzkiej, które 

w efekcie prowadzą do wywierania presji bezpośredniej, 

 wskaźniki reakcji pokazują w jakim stopniu społeczeństwo zainteresowane jest 

odpowiedzią na stan środowiska. Reakcja społeczna dotyczyć może indywidualnych i 

grupowych działań prowadzących do ograniczenia, opanowania lub uniknięcia 

negatywnego oddziaływania na środowisko i ewentualnie powstrzymanie postępującej już 

degradacji środowiska. 

 

Do określenia powyższych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim dane z 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Głównego Urzędu Statystycznego. 

W poniższej tabeli zaproponowano istotne wskaźniki monitorowania polityki ochrony 

środowiska w powiecie wadowickim. 

 
Tab. 49 Wskaźniki skuteczności Programu 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Stan wyjściowy 

2011-2012 
Wartość docelowa 

na 2020 rok 
Źródło danych 

wskaźniki stanu 
1. 

Najwyższe 

promieniowanie 

średnioroczne stężenia 

głównych zanieczyszczeń 

powietrza 

 pył PM10: 48 

μg/m3 (120% 

wartości 

dopuszczalnej) 

 benzo(a)piren: 

9,4  ng/m3 

(9,4% wartości 

docelowej) 

 

 pył PM10: 40 

μg/m3 (100% 

wartości 

dopuszczalnej) 

 benzo(a)piren: 

1 ng/m3 (100% 

wartości 

docelowej) 

 

Wartość na podstawie 

Programu ochrony 

powietrza dla 

województwa 

małopolskiego 

3. Liczba ludności 

narażonej na 

wysokie stężenia 

zanieczyszczeń 

powietrza 

863 283 tys. 0 

Wartość na podstawie 

Programu ochrony 

powietrza dla 

województwa 

małopolskiego 
4. Liczba osób narażonych 

na hałas 

przekraczający 

dopuszczalny poziom 

hałasu LDWN = 60dB w 

danym zakresie 

7042 tys. 

352 tys. (5% 

mieszkańców 

województwa 

narażonych na 

ponadnormatywne 

poziomy hałasu) 

Wartości na podstawie 

map akustycznych dróg 

krajowych 

na terenie województwa 

małopolskiego 

5. 
Jakość wód 

powierzchniowych 

Dobry stan wód w 22,7 

% jcw, w stanie złym 

występują 77,3 % jcw 

Dobry stan wód w 49 

% jcw, w stanie złym 

występują 51 % jcw 

Wartości na podstawie 

Planów Gospodarowania 

Wodami 

6. 

Jakość wód 

podziemnych 

Dobry stan wód  w 

100% 

Dobry stan wód w 

100% 

Wartości na podstawie 

Planów Gospodarowania 

Wodami 
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7. 
Ilość odpadów 

komunalnych 

przekazywanych 

do składowania 

85,5% 60% 

% masy składowanych 

odpadów komunalnych 

względem 

wytworzonych odpadów 

komunalnych 

wskaźniki presji 

8. 

Wielkość emisji 

pyłu PM10 

do powietrza 

27148,86 Mg/rok 
19 909,80 Mg/rok (rok 

prognozowany 2023) 

Wartości na podstawie 

Programu ochrony 

powietrza dla 

województwa 

małopolskiego 

9. Ścieki komunalne 

odprowadzane 

zbiorczym systemem 

kanalizacyjnym 

10605m
3 

13780m
3 

Wartości na podstawie 

Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych 

10. Pobór wód ogółem w tym 

na potrzeby sieci 

wodociągowej 

 

697 dam 
3
 

11,5 dam
3 

 

13,9 dam
3 

Wartość na podstawie 

danych z GUS 

11. 

Odpady komunalne 

zebrane ogółem 

w tym zebrane 

selektywnie 

18 789,22 

 

Selektywnie 14,5% 

31565,89 

Selektywnie 50% 

Obliczenia na podstawie 

Krajowego planu 

gospodarki odpadami 

i Planu Gospodarki 

Odpadami Województwa 

Małopolskiego 

12. Odpady 

przemysłowe 

ogółem w tym 

niebezpieczne 

620 722,11 

w tym odpady 

niebezpieczne: 7 448,67 

571 871,28 

w tym odpady 

niebezpieczne:10 

791,63 

 

wskaźniki reakcji 

13. 

Procent redukcji 

całkowitej emisji 

pyłu PM10 

0 5,86% 

Wartości na podstawie 

Programu ochrony 

powietrza dla 

województwa 

małopolskiego: 

- wartość bazowa dla 

roku 2011: 27148,86 

Mg/rok 

- wartość prognozowana 

w roku 2023:  

19 909,80 Mg/rok 

14. Procent 

ograniczenia liczby 

mieszkańców 

narażonych na 

ponadnormatywne 

poziomy hałasu 

0 10% 

Wartości na podstawie 

Programu ochrony 

środowiska przed 

hałasem dla 

województwa 

małopolskiego 

15. Procent 

ograniczenia 

powierzchni 

obszarów 

przekroczeń 

dopuszczalnego 

poziomu hałasu 

0 4% 

Wartości na podstawie 

map akustycznych dróg 

krajowych 

na terenie województwa 

małopolskiego 

16. 

Długość sieci 

kanalizacyjnej 
524,8 km 638,8 km 

Wartości na podstawie 

Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych 

17. Ludność 

korzystająca 

z oczyszczalni 

ścieków 

63 % 72 % 

Wartości na podstawie 

Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych 
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18. Sposób 

postępowania 

z odpadami 

przemysłowymi: 

poddano 

odzyskowi, 

składowano 

na składowiskach 

unieszkodliwiono 

w inny sposób niż 

składowanie 

Odpady poddane: 

odzyskowi: 87% 

składowaniu: 6% 

unieszkodliwieniu 

w inny sposób niż 

składowanie: 7% 

Odpady poddane: 

odzyskowi: 87% 

składowaniu: 6% 

unieszkodliwieniu 

w inny sposób niż 

składowanie: 7% 

Obliczenia na podstawie 

Krajowego planu 

gospodarki odpadami 

i Planu Gospodarki 

Odpadami 

Województwa 

Małopolskiego 

19. Osiągnięcie 

poziomu 

recyklingu, 

przygotowania 

do ponownego 

użycia i odzysku 

następujących 

frakcji odpadów 

komunalnych: 

papieru, metali 

tworzyw sztucznych 

i szkła 

10% 50% 

Na podstawie wzorów 

z rozporządzenia 

Ministra Środowiska 

z dnia 29 maja 2012 r. 

w sprawie poziomów 

recyklingu, 

przygotowania 

do ponownego użycia 

i odzysku innymi 

metodami niektórych 

frakcji odpadów 

komunalnych 

20. 

Poziom 

ograniczenia masy 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

przekazywanych 

do składowania 

75% 35% 

Na podstawie wzorów 

z rozporządzenia 

Ministra Środowiska 

z dnia 25 maja 2012 r. 

w sprawie poziomów 

ograniczenia masy 

odpadów komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

przekazywanych 

do składowania oraz 

sposobu obliczania 

poziomu ograniczania 

masy tych odpadów 
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9.SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Tab. 50 System wdrażania Programu Ochrony Środowiska 

Nazwa przedsięwzięcia 
Lata 

realizacji 
Operator/ Koordynator Partnerzy 

Realizacja gminnych programów 

ograniczania niskiej emisji (PONE) 
2014-2023  Gminy 

 Przedsiębiorstwa 

energetyki 

cieplnej 

Modernizacja układów 

technologicznych i wprowadzanie 

najlepszych dostępnych technik 

produkcji i spalania paliw w celu 

spełnienia przepisów unijnych 

w zakresie emisji przemysłowych 

oraz systemu handlu emisjami 

gazów cieplarnianych 

2014-2023 

 

 Przedsiębiorstwa 

przemysłowe i 

energetyczne 

 

 

Porządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej 

2014-2023 

 
 Gminy 

 Krajowy Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

Rekultywacja składowisk 

odpadów komunalnych 

zamkniętych i planowanych 

do zamknięcia 

 

2014-2023 

 

 Gmina/administrator 

instalacji 

 

 Samorząd 

Województwa 

Budowa gminnych punktów 

zbierania odpadów 

2014-2023 

 
 Gmina 

 Samorząd 

Województwa 

Obniżenie zagrożenia 

powodziowego w układzie 

zlewniowym 

 

 

2013-2023 

 

Do 2015 r. – 

 Wojewoda Małopolski, 

po 2015 r. inny organ 

wskazany przez Radę 

Ministrów,  

 RZGW w Krakowie, 

 MZMiUW w Krakowie 

 Gminy, 

 Powiaty 

Dokończenie budowy Zbiornika 

Wodnego Świnna Poręba 

2006-2015 

 
 RZGW w Krakowie  NFOŚiGW 

Popularyzacja idei ochrony 

przyrody 

 

2015-2023 

 

 Dyrektorzy Parków 

Narodowych, 

 Dyrektor Zespołu Parków 

Krajobrazowych 

Województwa 

Małopolskiego, 

 Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Krakowie 

 Jednostki 

samorządu 

terytorialnego, 

 NFOŚiGW, 

 WFOŚiGW w 

Krakowie, 

 PTTK, 

 Lasy Państwowe 

Czysta Małopolska 

 
2015-2023 

 Jednostki samorządu 

terytorialnego, 

 NGO 

 szkoły, 

 placówki edukacji 

ekologicznej 
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10.ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA  

 

Zarządzanie „Programem Ochrony Środowiska Powiatu Wadowickiego na lata 2016 – 2019                

z perspektywą na lata 2020-2023” powinno być realizowane zgodnie z kompetencjami i 

obowiązkami podmiotów zarządzających (administracji rządowej, samorządowej) w układzie 

odpowiednim do poziomu (województwo, powiat, gmina, jednostki gospodarcze). 

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

z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program ochrony środowiska ma 

charakter programu działania. Stanowi instrument wspomagający realizację prawa miejscowego 

(gminy, powiatu) pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania przestrzennego 

gmin, decyzjami o warunkach zabudowy oraz decyzjami związanymi z realizacją przedsięwzięć 

w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, rozwojem terenów zielonych i 

innych. Samorząd powiatowy posiada kompetencje pozwalające mu realizować zawarte w 

programie cele i zadania. Aby jednak ta realizacja przebiegała spójnie z polityką regionalną 

konieczne jest przygotowanie struktur administracyjnych do ścisłej współpracy z organami 

dysponującymi znacznie szerszymi uprawnieniami wynikającymi z ich kompetencji.  

Główna odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na Zarządzie Powiatu 

Wadowickiego, który składa Radzie Powiatu raporty z wykonania programu. W praktyce, zarząd 

powiatu może wyznaczyć koordynatora wdrażania programu. Zadaniem koordynatora jest ścisła 

współpraca z zarządem i radą powiatu oraz przedstawianie im okresowych sprawozdań z 

realizacji programu. 

Zarząd powiatu współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla 

wojewódzkiego oraz samorządami gminnymi. Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa 

znajdują się instrumenty finansowe na realizację zadań programu (poprzez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Ponadto zarząd powiatu współdziała z instytucjami 

administracji rządowej, w dyspozycji których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. 

Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska 

(Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska), sprawują kontrolę nad gospodarowaniem wodami 

(Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej).  

W niektórych pracach Zespołu Realizacji Programu powinny także uczestniczyć podmioty 

gospodarcze realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi w programie. 

Rys. 17.Schemat zarządzania programem ochrony środowiska 
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Id: 33AB8685-4178-454B-ABDB-E96B87FE0F80



Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023 

 

- 103 - 

 

Zarządzanie realizacją Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wadowickiego będzie się 

odbywać za pomocą instrumentów:  

 prawnych i organizacyjnych, 

 społecznych, 

 finansowych. 

 

Do instrumentów prawnych należą przede wszystkim decyzje – pozwolenia na gospodarcze 

korzystanie ze środowiska, zgłoszenia,  pozwolenia wodnoprawne, oceny jakości środowiska, 

rejestry, raporty, koncesje, programy i plany. Instrumenty te maja swoje umocowanie w 

przepisach prawa (ustawach i rozporządzeniach). 

 

Do instrumentów strukturalnych umożliwiających realizację Programu Ochrony Środowiska 

należą: 

 Plany zagospodarowania przestrzennego (przygotowywane przez gminy), 

 Programy obszarowe (np. dla związków gmin, dla terenów dorzeczy) realizujące różne cele 

ekologiczne, 

 Strategie sektorowe (które powinny również spełniać wymogi ochrony środowiska). 

 

Program Ochrony Środowiska po aktualizacji stanowi długoterminowy plan polityki 

ekologicznej Powiatu Wadowickiego do 2023 r. i jest także programem wdrożeniowym na 

najbliższe cztery lata 2016-2019. Program uwzględnia aktualne kierunki rozwoju 

poszczególnych dziedzin gospodarki i ich konsekwencje dla środowiska oraz wyznacza ramy 

tego rozwoju z uwzględnieniem ochrony środowiska. Działania proekologiczne realizowane w 

przemyśle czy rolnictwie zawarte są w Programie, ale równocześnie ochrona środowiska 

powinna być brana pod uwagę w poszczególnych dziedzinach gospodarki. 

Instrumenty prawne są narzędziami regulacji bezpośredniej, które poprzez akty prawne 

wprowadzają standardy o charakterze ogólnym (monitoring, sprawozdawczość), standardy 

ochrony i jakości poszczególnych komponentów środowiska oraz kontrolę ich osiągania. 

Poprzez system pozwoleń można bezpośrednio wpływać na ochronę środowiska realizowaną w 

zakładach przemysłowych. 

 

Instrumenty społeczne 

Efektywność „Programu Ochrony Środowiska” zależy w dużej mierze od zgody społecznej na 

jego realizację oraz od aktywnego udziału mieszkańców oraz współpracy różnych grup 

społecznych. 

Wśród wielu instrumentów społecznych istotne znaczenie należy przypisać: 

 współdziałaniu i partnerstwu, które powinno polegać na: 

●●●    konsultacjach i debatach społecznych, 

●●●    współpracy samorządów, 

●●●    działaniach rynkowych włączonych w realizację prośrodowiskowego 

(zrównoważonego) rozwoju, które powinny polegać na uwzględnianiu kryteriów 

ekologicznych w procedurach przetargowych, ocen ekologicznych inwestycji 

(z udziałem społeczeństwa), 

 edukacji ekologicznej, która jest jednym ze strategicznych elementów ochrony środowiska, 

mającym na celu kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych 

dla środowiska nawyków i codziennych postaw i powinna polegać na : 

∙∙∙    profesjonalnym kształceniu, 

●●●    szkoleniach specjalistycznych, 

●●●    powszechnych kampaniach edukacyjnych, 

●●●    współpracy z organizacjami ekologicznymi, 

●●●    dostępności do informacji o środowisku i bieżących informacji o stanie środowiska. 
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Olbrzymie możliwości dla rozwoju edukacji ekologicznej i komunikacji administracji 

ze społeczeństwem stwarza wykorzystanie Internetu. 

 

Instrumenty finansowe 

Do instrumentów finansowych należą: 

 opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 

 administracyjne kary pieniężne, 

 odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna, 

 pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska, 

 opłaty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin. 

 

Najczęstszymi formami i źródłami finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska 

w warunkach polskich są: 

 fundusze własne inwestorów, 

 pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez 

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

 pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (krajowe                               

i zagraniczne), 

 kredyty międzynarodowych instytucji finansowych, 

 kredyty udzielane przez banki komercyjne. 

 

Monitoring i obieg informacji 

Zadaniem państwowego monitoringu środowiska jest wspomaganie działań na rzecz ochrony 

środowiska poprzez informowanie strony rządowej i samorządowej oraz społeczeństwa o: 

 dotrzymywaniu norm jakości środowiska oraz identyfikacji obszarów występowania 

przekroczeń, 

 skuteczności realizowanych programów naprawczych, 

 skuteczności realizowania polityk, programów i strategii ochrony środowiska, 

 przyczyn zmian jakościowych zachodzących w środowisku, 

 występujących trendach w jakości poszczególnych komponentów środowiska, 

 stanie środowiska. 

 

Monitoring jest podstawą oceny efektywności wdrażania Programu, czyli dostarcza informacji, 

w oparciu o które można ocenić, czy stan środowiska ulega polepszeniu czy pogorszeniu. 

Dla potrzeb realizacji niniejszego programu  uwzględniono dwa rodzaje monitoringu: 

 monitoring jakości środowiska, 

 monitoring polityki środowiskowej. 

 

Monitoring jakości środowiska 

Monitoring środowiska jest systemem kontroli stanu środowiska, dostarczającym informacji 

o uzyskanych efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska. Jest także narzędziem 

wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. 

Badanie stanu środowiska realizowane jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

i koordynowane przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Badanie to jest sposobem 

pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku 

pozwalającym na ocenę stopnia prawidłowości realizowanego Programu. 

 

Monitoringiem objęte są następujące elementy środowiska podlegające ocenie: 

 monitoring wód powierzchniowych, 

 monitoring wód podziemnych, 

 monitoring wodnych zbiorników zaporowych, 
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 monitoring wody pitnej, 

 monitoring jakości powietrza, 

 monitoring gleb, 

 monitoring hałasu, 

 monitoring pól elektromagnetycznych. 

 

Monitoring polityki środowiskowej 

Monitoring wprowadzanej polityki ochrony środowiska oznacza, że wdrażanie Programu będzie 

podlegało regularnej ocenie w zakresie: 

 określenia stopnia wykonania przyjętych zadań, 

 określenia stopnia realizacji założonych celów, 

 analizy przyczyn powstałych rozbieżności. 

Najważniejszym wskaźnikiem uzyskanych osiągnięć jest monitorowanie stopnia realizacji 

przyjętych zadań i osiągniętych efektów w środowisku. Co dwa lata należy dokonać oceny 

stopnia i jakości wdrażania Programu. Wyniki oceny rozbieżności pomiędzy celami 

i uzyskanymi efektami oraz analiza przyczyn zaistniałych rozbieżności będą stanowić istotny 

wkład do opracowania następnej aktualizacji Programu. 

 

Obieg informacji o stanie środowiska 

Społeczeństwo posiada obecnie możliwość dostępu do danych o środowisku i jego ochronie przy 

pomocy nowoczesnych środków komunikowania się (Internet). Informacje umieszczane 

są na stronach internetowych WIOŚ, GUS oraz Urzędu Marszałkowskiego. Równocześnie 

właściwy organ administracji jest zobowiązany udostępnić w swojej siedzibie, a także odpłatnie 

w formie pisemnej informacje o środowisku. 

Przede wszystkim należy dążyć do rozszerzenia zakresu informacji dostępnych przez Internet – 

bazy danych, opracowania z zakresu ochrony środowiska. 
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11.MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

 

1. Program Strategiczny Ochrona Środowiska na lata 2014-2020 

2. Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego 

3. Strategia rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2014-2020 

4. Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wadowickiego 

5. Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 (KPGO 2014) 

6. Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 

7. Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów 

8. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (POKA) 

9. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) 

10. Program wodno - środowiskowy kraju 

11. Plany gospodarowania wodami 

12. Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisłu  

13. Warunki korzystania z wód regionu wodnego 

14. Program Małej Retencji Województwa Małopolskiego  

15. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 

16. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego 

17. Monitoringu Chemizmu Gleb ornych w Polsce w latach 2010 – 2012 wykonanych przez  

Instytut Upraw nawożenia i gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w 

2012r.  

18. Wojewódzki Małopolski System Odpadowy  

19. Informacje uzyskane od gmin Powiatu Wadowickiego, zarządców składowisk, oczyszczalni 

20. Wybrane materiały internetowe (np. www.stat.gov.pl; www.mos.gov.pl, 

www.malopolskie.pl., www.wfos.krakow.pl, www.btserch.pl, www.rzgw.krakow.gov.pl, 

www.pgi.gov.pl) 
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Załącznik do Programu Ochrony Środowiska  

dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016 – 2019  

z perspektywą na lata 2020 – 2023 

 

 

Wykaz podmiotów posiadających decyzje Starosty Wadowickiego zajmujących się 

zbieraniem odpadów, przetwarzaniem (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów, 

odzyskiem i transportem odpadów 
 

Lp. Nazwa i adres podmiotu 
Rodzaj 

działalności 
Decyzja 

1.  

P.W. "A&M" s.c.  

Kinga Potaszyńska, Agnieszka Breczko 

ul. Lenartowicza 74/30, 34-120 Andrychów 
 

Z - zbieranie 

T - transport 

z dnia 20.03.2002r., 

znak WOŚ-644/104/2001/02/odp 

2.  
HUT-BUR s.c. Sklep Motoryzacyjny 

ul. Beskidzka 12B, 34-120 Andrychów 
 

Z 
z dnia 20.02.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/2/2002/odp 

3.  

Sprzedaż artykułów motoryzacyjnych 

Jerzy Joniak 

ul. Kościuszki 243, 34-123 Chocznia 
 

Z 
z dnia 14.02.2002r., 

 znak: WOŚ-7644/4/2002/odp 

4.  

„Sprzedaż części zamiennych do ciągników 

i maszyn rolniczych” Zdzisław Wróbel 

34-122 Wieprz  225 
 

Z 
z dnia 27.02.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/10/2002/odp 

5.  
Z.U.M. "CEZAR" Małgorzata Kołaczyk 

Roczyny, ul. Kwiatowa 17, 34-120 Andrychów 
 

Z 
z dnia 08.03.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/11/2002/odp 

6.  
"NOSTER" Auto- Części Grzegorz Noster 

ul. Krakowska 125 a, 34-120 Andrychów 
 

Z 
z dnia 27.02.2002r., 

znak: WOŚ-7644/13/2002/odp 

7.  

Firma Art. Motoryzacyjne i Przemysłowe  

Ewa Zadora 

ul. Olbrychta 1, 34-100 Wadowice 
 

Z 
z dnia 14.02.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/14/2002/odp 

8.  

Hurtownia "MAXOIL" 

Handel olejami silnikowymi, akcesoria 

samochodowe Ryszard Bednarek 

ul. Zielona 3,34-100 Wadowice 
 

Z 
zbierania z dnia 13.02.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/15/2002/odp 

9.  
Sklep "URSUS" Wiesław Szczur 

34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 1 
 

Z 
z dnia 03.04.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/23/2002/odp 

10.  
P.P.H.U. "EURO- ALPHA" Urszula Jantos 

ul. Dąbrowskiego 31, 34-120 Andrychów 
 

O - odzysk 
z dnia 20.09.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/110/2002/odp 

11.  

Firma Handlowo-Usługowa  "Euro- Moto- 

Centrum" Franciszek Nowak 

Radocza 284, 34-100 Wadowice 
 

Z 
z dnia 07.03.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/25/2002/odp 

12.  
Handlowo-Gospodarcza Spółdzielnia Pracy 

ul. dr Putka 9, 34-100 Wadowice 
 

Z 
z dnia 08.03.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/30/2002/odp 

13.  

Zakład Przerobu Złomu "SKAW-MET" 

W. Blak, Z. Chmura 

ul. Energetyków 1,32 - 050 Skawina 

miejsce zbierania: 

Andrychów ul. Beskidzka 8, 

Wadowice ul. Wenecja 5 

Leńcze – na terenie bazy G.S. przy Stacji 

Kolejowej 
 

Z 

z dnia 08.03.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/31/2002/odp  

oraz z dnia  30.09.2004r.,  

znak: WOŚ-76440/ 77 /2004  

oraz z dnia 18.07.2007r.,  

znak WOŚ-76440/122/06/07 
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14.  
Zakład Handlowo-Usługowy Małgorzata 

Paszewska 

ul. Szewska 2, 34-120 Andrychów 

Z 
z dnia 22.04.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/45/2002/odp 

15.  
Firma "WELUX" S.A. Centrum Motoryzacyjne 

ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów 
Z 

z dnia 25.04.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/46/2002/odp 

16.  
Firma "WAMET" Janusz Bednarski 

ul. Młyńska 1, 34-100 Wadowice 

 

Z 

z dnia 26.06.2002r., 

znak: WOŚ-7644/57/2002/odp,  

z dnia 21.10.2003r., znak: SOŚ-

7644-1/94/2003 oraz z dnia 

04.07.2005r., znak: WOŚ-

76440/47/2005 

17.  
P.P.H.U. "METALIK" Surowce Wtórne J. Piecuch 

ul. Leśnianka 81, 34- 330 Żywiec 

miejsce działalności: Andrychów 

Z 
z dnia 29.05.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/80/2002/odp 

18.  
Skup Surowców Wtórnych Krzysztof Klaja 

Zator, ul. Mickiewicza 4 

Miejsce działalności: Ryczów 

Z 
z dnia 29.05.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/82/2002/odp 

19.  
„AUTO-ART" Spółka  Akcyjna Dystrybutor 

części samochodowych 

ul. Mickiewicz 24, 34-100 Wadowice 

Z 
z dnia 23.07.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/89/2002/odp 

20.  

Skup Surowców Wtórnych 

 Maria i Mieczysław Kraus 

ul. Błonie 1,34-100 Wadowice 

 

 

 

Z 

z dnia 27.08.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/113/02,  

z dnia 20.05.2003r.,  

znak: WOŚ-7644-1/34/03  

oraz z dnia 11.04.2005r., 

znak:WOŚ-76440/17/2005 

21.  

Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych  

Krzysztof Garlicki 

w Kętach przy ul. Kościuszki 73 

miejsce zbierania: ul. Wałowa 28 

34-100 Wadowice 

 

Z 

z dnia 30.08.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/114/2002/odp, 

z dnia 04.10.2004r.,  

znak WOŚ-76440/ 84 /2004 

 

22.  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AGO"  

Adam Gołba 

ul Krakowska 83d , 34-120 Andrychów 

Z 

T 

z dnia 27.08.2002r.,  

znak: znak: WOŚ-

7644/122/2002/odp 

23.  
Hurtowy skup Metali Kolorowych 

„ALU – POL” Polak Ireneusz 

Sułkowice ul. Beskidzka 108, 34-120 Andrychów 

Z 

T 

z dnia 02.10.2002r., 

znak: WOŚ-

7644/131/2001/02/odp 

24.  
Firma Handlowa „AUTO-MOTO-VALDI" 

G. Kluza, W.Kluza Spółka Jawna 

Sklep Motoryzacyjny, 34-114 Brzeźnica 301 

Z 
z dnia 15.11.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/139/2002/odp 

25.  

"METALEX" 

M. Herma, Z. Kowalczyk, J.Wąsiołek 

części zamienne do ciągników i maszyn rolniczych 

34-113 Paszkówka Sosnowice 200a 

Z 
z dnia 24.10.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/140/2002/odp 

26.  

Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn 

"FUMIS - bumar" Sp. z o.o. 

ul. Legionów 22, 34-100 Wadowice 

 

O 

Z 

z dnia 08.12.2002r.,  

znak: WOŚ-

7644/131/2001/02/odp 

27.  
P.P.H.U. "EURO- ALPHA" Urszula Jantos 

ul. Dąbrowskiego 31, 34-120 Andrychów 

O 

T 

z dnia 20.09.2002r.,  

znak: WOŚ-7644/110/2002/odp 

28.  
PPHU Maxpal 

Tomice 207 

O 

Z 

T 

z dnia 08.12.2002r., 

znak: WOŚ-7644/164/2002/odp 

29.  
P.P.H.U. "POL-CYKLING" Sylwester Kuźma 

ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów 
O 

z dnia 28.05.2003r, 

znak: SOŚ-76440/51/2003 
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30.  
Firma "Usługi Transportowe" Zbigniew Rychlik 

os. Pod Skarpą 26/22, 34-100 Wadowice 
T 

z dnia 03.03.2003r.,  

znak: WOŚ-7644-1/9/03 

31.  
Firma Handlowa „BIS-MET” Stanisław 

Borkowski, z  Kęty, ul.Żwirki i Wigury 18 

miejsce działalności: Andrychów ul. Fabryczna 6 

Z 

T 

z dnia 04.03.2003r.,  

znak: WOŚ-7644-1/18/03 

32.  
Firma "Usługi Transportowe" Stanisław 

Maciejczyk 

Inwałd, ul. Zagórnicka 33, 34-120 Andrychów 

T 
z dnia 03.03.2003r.,  

znak SOŚ-7644-1/24/03 

33.  
Skup i sprzedaż metali kolorowych  

Stanisław Kapłon 

ul. Młyńska 60, 34-100 Wadowice 

Z 

T 

z dnia 12.03.2003r., 

znak: WOŚ-7644-1/26/03,  

z dnia 16.10.2003r.,  

znak: WOŚ-7644-1/90/03 

34.  
P.U.H."ANWIR" Andrzej  Fraś 

ul. Wolfa 31, 34-120 Andrychów 
O 

z dnia 15.05.2003r., 

znak: WOŚ-7644-1/27/03 

35.  
P.P.H.U. „RED” Ryszard Wolak 

ul. Powstańców Śląskich 6/66,  32-660 Chełmek 
Z 

z dnia 25.02.2004r., 

znak SOŚ-7644-1/30/2003/2004 

36.  
P.P.H.U. „GAWEX” Tomasz Gawlik 

ul. Lenartowicza 28/7, 34-120 Andrychów 

Z 

T 

z dnia 19.05.2003r.,  

znak SOŚ-7644-1/45/2003 

37.  
Zakład Produkcji Handlu i Usług Witold 

Płoszczyca  

ul. Mickiewicza 24, 34-100 Wadowice 

O 

 

z dnia 09.06.2003r.,  

znak: WOŚ-7644-1/54/03  

38.  
WTÓRMEX" Skup i Sprzedaż Surowców 

Surowców Wtórnych Jacek Marczyński 

ul. Tkacka 303, 34-120 Andrychów 

T 
z dnia 04.07.2003r., 

znak SOŚ-7644-1/58/03 

39.  
Wyrób pustaków i dachówki, produkcja 

elementów betonowych" Eugeniusz Kosycarz 

ul. Główna 330, 34-123 Chocznia 

O 
z dnia 18.07.2003r., 

znak: SOŚ-7644-1/59/03 

40.  
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa 

”BUKOWSKI” Józef Bukowski 

34-114 Brzeźnica 237 a 

O 
z dnia 05.08.2003r.,  

znak: SOŚ-7644-1/74/2003   

41.  
"Usługi transportowe " Jacek Skowron    

os. Pod Skarpą 5/10, 34-100 Wadowice 
T 

z dnia 16.07.2003r., 

znak SOŚ-7644-1/60/03 

42.  
Firma "Usługi Transportowe" Mirosław Zembaty 

os. XX- lecia 19/18, 34-100 Wadowice 
T 

z dnia 11.08.2003r., 

znak SOŚ-7644-1/70/03 

43.  
F.P.U.H. "BUKOWSKI" Józef Bukowski 

ul Beskidzka 6, 34-314 Czaniec 

O 

T 

z dnia 05.08.2003r., 

znak: SOŚ-7644-1/74/03 

44.  
P.P.H. "BART-BET" Henryk Bartnicki   

34-120 Andrychów Inwałd, ul. Wadowicka 7 

O 

T 

z dnia 20.08.2003r.,  

znak SOŚ-7644-1/75/03  

45.  
Firma „BUD-TRANS” Bożena Stawowczyk 

ul. Łazówka 76, 34-100 Wadowice  

O 

Z 

T 

z dnia 08.09.2003r.,  

znak SOŚ-7644-1/81/03  

46.  
Z.H.U.”REM-BUD” Teofil Jan Pełka 

ul. Lenartowicza 25/25, 34-120 Andrychów 

O 

Z 

T 

z dnia 18.09.2003r.,  

znak SOŚ-7644-1/88/03 

47.  
„Betoniarstwo” Mariola Bryndza 

Jaroszowice 226a, 34-100 Wadowice 
O 

z dnia 30.10.2003r., 

znak SOŚ-7644-1/92/03 

48.  
„Betoniarstwo” Stanisław Kowalczyk 

34-141 Przytkowice 541 
O 

z dnia 17.11.2003r., 

Znak SOŚ-7644-1/93/03 

49.  
P.P.H.U. „Anplast” W.Łysoń, K.Skupień 

Roczyny, ul. Bielska 22, 34-120 Andrychów 

O 

T 

z dnia 18.11.2003r., 

znak SOŚ-7644-1/98/03 

50.  
Zakład Usług Komunalnych  

ul. Zamkowa 57, 34-116 Spytkowice 

Z 

T 

z dnia 19.12.2003r., 

znak SOŚ-7644-1/102/03 

51.  
Agencja Reklamowa „JURAND” 

ul. Legionów 24, 34-100 Wadowice 

Z 

T 

z dnia 01.12.2003r., 

znak SOŚ-7644-1/104/03 
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52.  
Spółka Jawna „Polimer” R. Krzewiński,  

A. Kmiecik, 

ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów 

Z 

T 

z dnia 12.12.2003r., 

znak SOŚ-7644-1/107/03 

53.  
F.U.H. „Czempion” K.Stodulski, 

34-124 Klecza Dolna 319 

Z 

T 

z dnia 29.12.2003r., 

znak SOŚ-7644-1/113/03 

54.  
„ECOVEX” Spółka Jawna, 

34-124 Klecza Dolna 148 

O 

T 

z dnia 17.12.2003r.,  

znak SOŚ-7644-1/114/03 

55.  
Przedsiębiorstwo Handlowo -  Usługowe 

„DRACO” Jacek Widlarz 

ul. Pułaskiego 6, 34-100 Wadowice 

Z 

T 

z dnia 21.01.2004r., 

znak SOŚ-7644-1/117/03 

56.  
P.U.H.Bajak Paweł 

Targanice, ul. Beskidzka 115, 34-120 Andrychów 
T 

z dnia 15.01.2004r., 

znak SOŚ-7644-1/121/03/04 

57.  
BM RECYKLING” sp. z o.o.  

ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów 
T 

z dnia 02.02.2004r., 

znak SOŚ-7644-1/122/03/04  

z dnia 09.12.2004r.,  

znak WOŚ-76440/108/2004 

58.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – 

Usługowe „METALIK” Surowce Wtórne Jarosław 

Piecuch ul. Leśnianka 81,43 – 300 Żywiec 

miejsce zbierania: Andrychów, ul. Krakowska 140 

Wadowice, ul. Legionów 45 

Z 

z dnia 26.04.2004r., 

znak SOŚ-76440/34/2004 

z dnia 18.10.2004r.,  

znak WOŚ-76440/85/2004 

59.  Centrum Dystrybucji Lokalnej S.C., Wcisło A., 

Potempa P., Mokwa W.  

34-122 Wieprz 102 A 

T 
z dnia 18.03.2004r., znak SOŚ-

76440/23/2004 

60.  
Firma Handlowa „SKANSEN” Urszula Dubiel  

Inwałd, ul. Wiejska 204, 34-120 Andrychów 

O 

Z 

T 

z dnia 18.02.2004r., 

znak SOŚ-76440/8 /2003 

61.  

Firma Handlowa „TOMET” Sławomir Stuglik z 

siedzibą w Radoczy 248,  34-100 Wadowice 

Z 

T 

z dnia 28.12.2004r.,  

znak WOŚ-76440/107/2004,  

z dnia 16.10.2007r. 

WOŚ-76440/71/2007 oraz  

z dnia 26.11.2008r.,  

znak: WOŚ-76440/118/2008 

62.  
Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna 

„CEM – BUD” Spółka Jawna Bogumił Wąsik i 

Agata Wąsik  Ryczów, ul. Jana Pawła II 20 

Z 

T 

z dnia 17.06.2004r., 

znak SOŚ-76440/53/200  

oraz z dnia 12.04.2007r., 

znak WOŚ-76440/15/2007 

63.  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – 

Handlowe „LECH – MET” 

Sułkowice ul. Beskidzka 108, 34-120 Andrychów 

Z 

T 

z dnia 27.04.2004r.,  

znak SOŚ-76440/38/2004  

oraz z dnia 04.05.2005r 

WOŚ-76440/6/2005 

64.  Przedsiębiorstwo Handlowe „GRYW - POL” 

Bogusław Grzywacz Skup Złomu Metali 

Kolorowych 

ul. Suskiego 22, 32-642 Włosienica 

miejsce zbierania: Spytkowice, ul. Wadowicka 120 

Z 

z dnia 06.04.2004r., 

znak SOŚ-76440/19/2004 

 

 EKO–GEMINI Sp. z o. o. 

ul. Lenartowicza 74/32, 34-120 Andrychów 

Miejsce działalności: ul. Krakowska 83,  

34-120 Andrychów 

O 

Z 

T 

z dnia 16.08.2004r.,  

znak:SOŚ-76440/40/2004  

oraz z dnia 19.07.2005r.,  

znak: WOŚ-76440/64/2005 

65.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – 

Usługowemu Grzegorz Kocemba 

34-122 Wieprz 246 

O 

Z 

T 

 

Z dnia 06.10.2004r.,  

znak WOŚ-76440/82/2004 
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66.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – 

Usługowe „RED” Surowce Wtórne, Ryszard 

Wolak, 

32-660 Chełmek, ul. Powstańców Śląskich 6/66 

miejsce zbierania: 34-100 Wadowice, 

ul. Piłsudskiego 25 

Z 

z dnia 25.02.2004r.,  

znak: SOŚ-7644-1/30/2003/2004 

 

67.  Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Bajak 

Paweł Targanice 

ul. Beskidzka 115, 34-120 Andrychów 

T 
z dnia 15.01.2004r., znak: SOŚ-

7644-1/ 121 /2003/2004 

68.  Wytwórnia sprzętu pożarniczego OGNIOCHRON 

S.A. 

ul. Krakowska 83 c 

34-120 Andrychów 

O 
z dnia 19.07.2004r., 

znak:SOŚ-76440/49/2004 

69.  Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo 

Mostowego DROG-BUD Franciszek Fryc 

34-116 Spytkowice 

ul. Zamkowa 3 

O 

T 

z dnia 12.12.2005r., 

znak:WOŚ-76440/72/2005 

70.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i  Mostowych 

34-100 Wadowice 

ul. Kochanowskiego 1 

O 

T 

z dnia 08.11.2005r., 

znak:WOŚ-76440/74/2005 

71.  

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy 

34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Św. Floriana 6 

Z 

T 

 

z dnia 27.02.2004r., 

znak: SOŚ-76440/10/2004 

wygaszenie decyzji: 

23.01.2014 r. 

WSR.6233.1.2014 

72.  Pan Andrzej Ciapa 

zam. w Krakowie, ul. Sanocka 11/48 

miejsce zbierania: Kółko Rolnicze w Kleczy 

Dolnej 

Z 
z dnia 24.08.2005r., znak WOŚ-

76440/69/2005 

73.  Firma Usługowo – Handlowej „Czem - pion” 

Zbigniew Stodulski z siedzibą w Kleczy Dolnej 

319 

miejsce zbierania: Kółko Rolnicze w Kleczy 

Dolnej 

Z 

T 

z dnia 29.04.2005r., znak WOŚ-

76440/35/2005 

74.  

„KOMWAD” Spółka z o.o.  

ul. Nadbrzeżna 58, 34-100 Wadowice 

Z 

T 

z dnia 28.02.2005r., znak WOŚ-

76440/7/2005 

 

zmiana decyzji:  

23.05.2013 r. 

WSR.6233.18.2013 

 

zmiana decyzji: 

12.06.2013 r. 

WSR.6233.22.2013 

75.  Małopolska Spółdzielnia Handlowa „WIZAN”  

ul. Legionów 7,34-120 Andrychów 

miejsce zbierania: 

Magazynu Towarów Masowych w Wieprzu nr 

223; 

Magazynu Towarów Masowych w Inwałdzie, ul. 

Miła nr 11 

Z 

z dnia 02.06.2005r. 

WOŚ-76440/45/2005 

 

76.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – 

Handlowego „ARPEX” Arkadiusz Chmura  

 Bielsko – Biała, ul. Sobieskiego 105/215 

miejsce zbierania: Frydrychowice 

Z 

z dnia 19.04.2005r., znak WOŚ-

76440/8/2005 
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77.  Przetwórnia Tworzyw Sztucznych „EKO – KOSS” 

Grzegorz Kosek 

Brody 398, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

miejsce zbierania: Kółka Rolniczego  

w Frydrychowicach 

O 

T 

z dnia 22.07.2005r., znak: WOŚ-

76440/63/2005 

 

78.  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FOLIAR”  

Gołba Dariusz  

ul. S. Batorego 34 a,34-120 Andrychów 

O 

Z 

T 

z dnia 15.12.2005r., znak:WOŚ-

76440/83/2005 oraz z dnia  

20.03.2007r., znak: WOŚ-

76440/133/06/07 

 

79.  Firma „RAF – MET” Madej Rafał 

Rzozów 260, 32 – 052 Radziszów 

miejsce zbierania: 

na terenie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska” w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. 

Batalionów Chłopskich 2 

Z 

z dnia 24.08.2005r., znak: WOŚ-

76440/70/2005 

 

80.  Firma „Transport Towarowo – Osobowy” 

Kazimierz Wróbel 

Sosnowice 236, 34-113 Paszkówka 

T 

z dnia 15.02.2005r., znak: WOŚ-

76440/4/2005 

 

81.  Firma Usługi Transportowe Adam Lesiak 

Sosnowice 33, 34-113 Paszkówka 
T 

z dnia 10.01.2005r., znak: WOŚ-

76440/116/2004/2005 

82.  Firma Usługi Transportowe Samochodem 

Ciężarowym Józef Lesiak 

Sosnowice 33, 34-113 Paszkówka 

T 
z dnia 10.01.2005r., znak: WOŚ-

76440/115/2004/2005 

83.  Obuwniczy Zakład Produkcyjno Handlowy 

„EDEK” 

Madej Eugeniusz 

ul. Polna 434-130 Kalwaria Zebrzydowska 

o 
z dnia 16.05.2005r., 

znak: WOŚ-76440/32/2005 

84.  Firma Produkcyjno – Handlowe Mistygacz Robert 

ul. Graniczna 12 A, 34-120 Andrychów 

O 

T 

z dnia 22.02.2005r., 

znak: WOŚ-76440/16/2005 

85.  
Firma Handlowa „RONET” 

32-050 Skawina,ul. Słoneczna 17/45 
Z 

z dnia 06.09.2004r., 

znak WOŚ-76440/72/2004, 

z dnia 04.04.2005r., 

znak: WOŚ-76440/25/2005 

86.  Firma Handlowo – Transportowa Roman Żyła   

 34-108 Frydrychowice 130 
T 

z dnia 06.04.2006r., znak: WOŚ-

76440/41/2006 

87.  „MARWIK” Marzena Sajdak  

ul. Polna 14 G, 34-120 Andrychów 
T 

z dnia 17.05.2006r.,  

znak: WOŚ-76440/58/2006 

88.  „Skup Surowców Wtórnych” Łukasz Klaja 

32-640 Zator, ul. Mickiewicza 4 

miejsce działalności: Ryczów, ul. Szkolna 14 

Z 
z dnia 31.05.2006r.,  

znak: WOŚ-76440/60/2006 

89.  „SMOLBET” Jan Kosycarz  

ul. Główna 330, 34-123 Chocznia 
T 

z dnia 20.07.2006r.,  

znak: WOŚ-76440/72/2006 

90.  
Firma „ALUSTAL Ltd.” Gawęda Witold 

Jaroszowice 15b, 34-100 Wadowice 

Z 

T 

z dnia 23.01.2006r.,  

znak:WOŚ-76440/1/2006  

oraz z dnia 09.05.2006r.,  

znak: WOŚ-76440/36/2006 

91.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo 

Usługowe „KORAL” Marek Chmielaki  

ul Krakowska 17 32-020 Wieliczka   

Zakład Produkcyjny 34-114 Brzeźnica 327 

O 
z dnia 12.01.2006r., 

znak:WOŚ-76440/91/05/06   

92.  „Fabryczna” Alina Płonka 

 Rzyki os. Moskwiki 2, 34-125 Sułkowice 

miejsce zbierania: Andrychów, ul. Fabryczna 6 

Z 
z dnia 17.12.2007r.,  

znak: WOŚ-76440/76/2007 
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93.  Firma Handlowo - Transportowa Stefan Kałuża 

Marcyporęba 201, 34-114 Brzeźnica 
T 

z dnia 06.07.2007r.,  

znak: WOŚ-76440/59/2007 

94.  PIAST CARGO - R Transport Osobowo - 

Ciężarowy Ryszard Płonka os. Kopernika 10B/3, 

34–100 Wadowice 

T 
z dnia 29.08.2007r.,  

znak: WOŚ-76440/67/2007 

95.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – 

Usługowe Barbara Książek 

Nowe Dwory 97, 34 - 114 Brzeźnica 

T 
z dnia 15.05.2007r., znak: WOŚ-

76440/44/2007 

96.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – 

Usługowe „CORDIA” Agnieszka Studnicka  

 ul. Krótka 5, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

T 
z dnia 22.01.2007r.,  

znak: WOŚ-76440/6/2007 

97.  PREUWOD” Spółka z o. o., 

Al. Wolności 57, 34 – 100 Wadowice 
T 

z dnia 27.08.2007r.,  

znak: WOŚ-76440/64/2007 

98.  
Firma Handlowo - Usługowa „TRANS - MAX”  

Piotr Pawłowski  

 34-113 Paszkówka 58 

O 

Z 

T 

z dnia 24.03.2004r.,  

znak SOŚ-76440/29/2004  

oraz  z dnia 18.01.2007r.,  

znak: WOŚ-76440/131/05/07 

99.  Handel Płodami Rolnymi art. spożywczymi i 

przemysłowymi Usługi Transportowe  

Bogdan Sordyl, 34 – 103 Witanowice 175 

T 
z dnia 06.12.2007r.,  

znak: WOŚ-76440/80/2007 

100.  Usługi Ziemne Spycharko – Koparką 

„TRANSKOP” S.C. A. Bogunia, B. Jarzyna  

Jaroszowice 226, 34–100 Wadowice 

T 
z dnia 27.08.2007r.,  

znak: WOŚ-76440/65/2007 

101.  

Transport Towarowy Andrzej Bogunia  

Jaroszowice 226, 34 – 100 Wadowice 
T 

z dnia 04.07.2007r.,  

znak: WOŚ-76440/57/2007 

zmiana decyzji 

14.01.2013r. 

WSR.6233.1.2013 

102.  Usługi Transportowe Bronisław Jarzyna Podolany 

38, 34-142 Leńcze 
T 

z dnia 04.07.2007r.,  

znak: WOŚ-76440/58/2007 

103.  Usługi Transportowe Marian Bogunia 

34-106 Mucharz 133 
T 

z dnia 03.07.2007r.,  

znak: WOŚ-76440/56/2007 

104.  
Firmy Handlowej „TOMET” Sławomir Stuglik   

Tomice 195A, 34-100 Wadowice oraz 

Frydrychowice 92 

Z 

T 

z dnia 16.10.2007r. 

znak: WOŚ-76440/71/2007  

oraz z dnia 26.11.2008r. 

znak: WOŚ-76440/118/2008 

105.  Carpe Diem Sp. z o.o.  

os. Hutnicze 2/23, 31-917  Kraków 

miejsce zbierania: Wadowice ul. Chopina 1 – 

Fabryki Papieru i Tektury „BESKIDY” SA 

Z 
z dnia 31.01.2008r.,  

znak: WOŚ-76440/22/2008 

106.  Firma Usługi Transportowe Roman Kęder, 

Gorzeń Dolny 5, 34–100 Wadowice 
T 

z dnia 30.01.2008r.,  

znak: WOŚ-76440/21/2008 

107.  Firma Handlowo- Usługowa „CHEMAX”  

Piotr Piwowarczyk, Roczyny ul. Ogrodnicza 4 

34-120 Andrychów 

T 
z dnia 04.02.2008r.,  

znak: WOŚ-76440/15/2008 

108.  PHU „EKO-DREW” Piotr Sączek,  

34-145 Stronie 92 

Z 

T 

z dnia 11.03.2008r.,  

znak: WOŚ-76440/32/2008 

109.  „PLAST MM” Marek Wdowik  

ul. Wolfa 5, 34-120 Andrychów 
Z 

z dnia 05.08.2008r.,  

znak: WOŚ-76440/69/2008 

110.  PPHU „MAREN” Marek Łaskawski 

ul. Ikara 11/29,  43-300 Bielsko-Biała 

miejsce działalności: Andrychów, ul. Batorego 14 

Z 
z dnia 27.08.2008r.,  

znak:WOŚ-76440/68/2008 

111.  Outsouring Direct Marek Wyrwicz  

32-014 Brzezie 40 

miejsce działalności: Wadowice, ul. Legionów 18 

O 

Z 

T 

z dnia 28.08.2008r.,  

znak: WOŚ-76440/84/2008 
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112.  F.H.U. „CYPRYS” Piotr Cinal  

 Roczyny ul. Cyprysowa 11, 34-120 Andrychów 
T 

z dnia 18.09.2008r.,  

znak: WOŚ-76440/89/2008 

113.  „FOL-WTÓR” PRZETWARZANIE ODPADÓW 

Mirosław Dudek   

Sułkowice, ul. Beskidzka 108,  34-120 Andrychów 

O 

Z 

T 

z dnia 15.10.2008r.,  

znak: WOŚ-76440/93/2008 

114.  Spółdzielnia Pracy Transportowo-Motoryzacyjna 

„PRZEWÓZ”  

ul.Wałowa, 34-100 Wadowice,  

T 
z dnia 30.04.2008r.,  

znak: WOŚ-76440/62/2008 

115.  F.H. „KOBAR” Bartyzel Konrad 

Budzyń 29, 32-060 Liszki 

Z 

T 

z dnia 29.04.2008r.,  

znak: WOŚ-76440/61/2008 

 De Heus Sp. z o.o. 

ul. Lotnicza 21 B, 99 – 100 Łęczyca 

Wytwórnia Pasz Spytkowice 

ul. Wadowicka 102, 34-116 Spytkowice 

O 

z dnia 24.04.2007r., 

znak: WOŚ-76440/11/2007 

oraz z dnia 14.10.2008r., 

znak: WOŚ-76440/73/2008 

116.  
ŻWIR - BET” S. C. Marek i Marcin Kolber  

ul. Jagodowa 18, 34-120 Targanice 

miejce działalności: Roków 

O 

z dnia 12.06.2007r., 

znak:WOŚ-76440/14/2007 

oraz z dnia  15.01.2009r., 

znak: WOŚ-76440/125/08/09 

117.  Firma Handlowa „JANO” Teresa Buraczek  

ul. Bohaterów Monte Cassino 15 

34-100 Wadowice 

Miejsce zbierania:Brzeźnica, bocznica kolejowa 

Z 

T 

z dnia 01.12.2008r.,  

znak: WOŚ-76440/115/2008 

118.  „EKONOMEX” Przetwórstwo Tworzyw 

Sztucznych s.c. Grzegorz Zając, Tomasz Zając  

ul.Kościuszki 66, 4-123 Chocznia  

O 

Z 

T 

z dnia 08.05.2008r.,  

znak: WOŚ-76440/38/2008 

 

119.  „ADRO” Sp. z o.o.  

ul. Graniczna 1 A,  34-120 Andrychów 

Z 

T 

z dnia 12.01.2009r., 

 znak: WOŚ-76440/124/08/09 

120.  Gminny Zakład Budżetowy  

ul. 3-go Maja 587, 43-143 Lanckorona 
T 

z dnia 02.03.2009r.,  

znak: WOŚ-76440/13/2009 

121.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo–

Usługowe „ANDREW” 

  Bartłomiej Domański, 34-108 Frydrychowice 

Z 

T 

z dnia 01.03.2010r. 

WSR-76440/23/2010 

 

122.  Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO” Spółka z o.o. 

z siedzibą przy   ul. Kościuszki 304, 34-123 

Chocznia 

Z 

T 

dnia 02.12.2010r. 

WSR-76440/128/2010 

 

123.  Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowy 

„EKOMIX” 

E. Wcisło, 34-108 Frydrychowice 127 

O 

dnia 27.07.2010r. 

WSR-76440/66/2010 

 

124.  F.P.H.U GŁUC Andrzej Głuc z siedzibą przy ul. 

Wolności 102B, 

34-220 Maków Podhalański 

O 

dnia 27.04.2010r. 

WSR-76440/29/2010 

 

125.  
Gminny Zakład Komunalny z siedzibą  

w Tomicach 158 
T 

dnia 26.11.2010r. 

WSR-76440/131/2010 

 

126.  
Gminny Zakład Usługowy z siedzibą: 

34-114 Brzeźnica 234  
T 

dnia 14.04.2010r. 

WSR-76440/30/2010 

 

127.  Przedsiębiorstwo Komunalne „KALTEKS”  

Spółka z o.o. 

z siedzibą przy ul. Sowińskiego 16, 34-130 

Kalwaria Zebrzydowska 

Z 

T 

dnia 17.09.2010r. 

WSR-76440/24/2010 

 

128.  
„ZŁOMDEX” Robert Dulban, ul. Sowińskiego, 

34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

Z 

T 

dnia 03.12.2010r. 

WSR-76440/135/2010 
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129.  „SMOLBET” Jan Kosycarz z siedzibą przy ul. 

Głównej 330, 34-123 Chocznia 

O 

T 

18.05.2010r. 

WSR-76440/82/2010 

130.  
„SMOLBET” Marcin Kosycarz z siedzibą przy ul. 

Głównej 330, 34-123 Chocznia 

O 

T 

18.05.2010r. 

WSR-76440/83/2010 

 

131.  
PAWBOL Sp. z o. o. z siedzibą przy 

ul. Racławickiej 139a, 34-125 Sułkowice 
O 

12.01.2010r. 

WSR-76440/91/2009/2010 

 

132.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – 

Handlowe „EKOPROGRESS” s.c. P. Pałosz, A. 

Pałosz z siedzibą: 34-122 Wieprz 27 

Z 

T 

O 

01.04.2010r. 

WSR-76440/31/2010 

 

133.  „PRUMAR” P.H.U. Dariusz Pruchnicki z siedzibą 

w Roczynach przy ul. Kwiatowej 40, 34-120 

Andrychów 

T 

22.04.2010r. 

WSR-76440/54/2010 

 

134.  
„Meble – Stanisław Płonka” z siedzibą: 34-122 

Wieprz 592 
T 

01.03.2010r. 

WSR-76440/27/2010 

 

135.  
„SUPER PRINT” Mariusz Szczotka z siedzibą 34-

122 Wieprz 253 

O 

T 

26.08.2010r. 

WSR-76440/100/2010 

 

136.  
„Tworzywa - Ojciec i Syn” s.c., Tadeusz Rusinek, 

Dawid Rusinek, 34-114 Brzeźnica 99 
O 

20.07.2010r. 

WSR-76440/95/2010 

 

137.  
 „MANPOL” S.C. Makles Józef, Makles Marcin z 

siedzibą: os. Młocki Dolne 60, 34-125 Sułkowice 
Z 

dnia 10.05.2010r. 

WSR-76440/65/2010 

 

138.  
KAMA BIS” Wojciech Wiercimak z siedzibą w 

Wadowicach przy   ul. Karmelickiej 55 
T 

14.09.2010r. 

WSR-76440/110/2010 

 

139.  Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach 

Wrocławskich, 

ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce 

O 

07.06.2011r. 

WSR.6233.1.2011 

 

140.  
„BIS-MET” Borkowski Stanisław z siedzibą przy  

ul. Żwirki i Wigury 18, 32-650 Kęt 
Z 

10.08.2011r. 

WSR.6233.13.2011 

 

141.  Firma Usługowo – Handlowa, Produkcyjna 

„TRANSKOP” Łukasz Sopicki z siedzibą w 

Jaroszowicach176, 34-100 Wadowice   

T 

05.01.2012r. 

WSR.6233.20.2011 

 

142.  
Firma Usługowo – Transportowa Andrzej Owcarz 

z siedzibą:34-106 Mucharz 38   
T 

10.11.2011r. 

WSR.6233.16.2011 

 

143.  
„FENIKS” Polak Ewa, Sułkowice, ul. Beskidzka 

108B, 34-120 Andrychów 

Z 

T 

12.01.2011r. 

WSR-76440/134/10/11 

 

144.  
„IZI - TRANS” z siedzibą przy ul. Niwy 33,  

34-100 Wadowice 
T 

01.02.2011r. 

WSR-6233/2/2011 

 

145.  „KRAB – BUD” P. Kleszcz, R. Cierpiałek Spółka 

Jawna z siedzibą przy ul. Sportowców 40, 34-100 

Wadowice 

T 

08.09.2011r. 

WSR.6233.15.2011 

 

146.  „LUPINO” Chmiel Sławomir z siedzibą w 

Targanicach przy 

ul. Brzezińskiej 40, 34-120 Andrychów   

Z 

T 

22.03.2011r. 

WSR.6233.3.2011 
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147.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo – 

Usługowe BINIO – RECYKLING Paweł 

Bieńczycki z siedzibą: ul. Widna 30, 31 – 464 Kr 

O 

Z 

21.02.2011r. 

WSR-76440/141/10/11 

 

148.  Zakład Stolarski Budowlano – Meblowy 

„ZBYDREW” Usługi Transportowe „ZK – 

TRANS” Zbigniew Łacek   

z siedzibą: os. Komanie 14,      34-123 Chocznia 

T 

20.09.2011r. 

WSR.6233.14.2011 

 

149.  
Usługi Transportowe Tomasz Struzik z siedzibą                  

w miejscowości: Tłuczań 243,  34-114 Brzeźnica 
T 

11.01.2012 r. 

WSR.6233.19.2011.2012 

 

150.   „Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych Krzysztof 

Garlicki” z siedzibą: ul. Cisowa 11/1,  

30-229 Kraków 

Z 
18.04.2013 r. 

WSR.6233.9.2013 

151.  „USŁUGI TRANSPORTOWO-BUDOWLANE 

Bogusław Stanek” z siedzibą: Bachowice ,                    

ul. Stefczyka 82, 34-116 Spytkowice  

T 
02.04.2013 r. 

WSR.6233.11.2013 

152.  Spółka z o. o. C.M.C. z siedzibą: Inwałd,                       

ul. Wiejska 13, 34-120 Andrychów 

P - 

przetwarrzanie 

17.05.2013 r. 

WSR.6233.12.2013 

153.  Andrychowski Zakład Komunalny Spółka z o. o.                

z siedzibą: 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24 
T 

05.04.2013 r. 

WSR.6233.13.2013 

154.  F.H.U. FOLPAK Andrzej Kaszowski z siedzibą:             

34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Św. Floriana 

29 

T 
08.05.2013 r. 

WSR.6233.16.2013 

155.  Firma Usługowa BROWAB Jan Kufel z siedzibą: 

34-116 Spytkowice, ul. Kanada 2 
T 

22.05.2014 r. 

WSR.6233.17.2013 

156.  Zakład Usług Komunalnych z siedzibą: 

34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 57 
T 

26.06.2013 r. 

WSR.6233.23.2013 

157.  Zakład Usług Komunalnych z siedzibą: 

34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 57 
Z 

23.07.2013 r. 

WSR.6233.24.2013 

158.  Ochotnicza Straż Pożarna w Choczni 

34-123 Chocznia, ul. Główna 53 
T 

08.07.2013 r. 

WSR.6233.25.2013 

159.  Usługi Transportowe Stanisław Maciejczyk 

34-120 Inwałd, ul. Zagórnicka 33 
T 

08.07.2013 r. 

WSR.6233.26.2013 

160.  

Jacek Stuglik „Wtótmet”  

34-100 Wadowice, ul. Błonie 1 
Z 

09.09.2013 r. 

WSR.6233.27.2013 

Zmiana decyzji  

04.03.2014 r. 

WSR.6233.38.2013 

161.  Spółka BM Recykling Sp. z o. o. 

34-120 Andrychów, ul. Tkacka 30 
T 

01.01.2014 r. 

WSR.6233.31.2013 

162.  FHU ADAMIX Pawłowski Adam 

34-146 Dąbrówka 171 
T 

27.08.2013 r. 

WSR.6233.32.2013 

163.  JURAND J. Brańka i A. Krupka Spółka Jawna 

34-100 Wadowice, ul. Legionów 24 
T 

20.08.2013 r. 

WSR.6233.33.2013 

164.  Spółka Cywilna „Magrym” Anna Rym,  

Janusz Magiera S.C. 

32-400 Myślenice, ul. Przemysłowa 2 

Z 
09.09.2013 r. 

WSR.6233.34.2013 

165.  USŁUGI TRANSPORTOWE Paweł Walus 

34-100 Wadwoice, ul. Łazówka 41 
T 

01.10.2013 r. 

WSR.6233.36.2013 

166.  Usługi Transportowe Stanisław Maciejczyk 

34-120 Inwałd, ul. Zagórnicka 33 
T 

06.02.2014 r. 

WSR.6233.2.2014 

167.  „HYDROWIT” Władysław Witek 

34-114 Brzeźnica, Tłuczań 229A 
T 

20.02.2014 r. 

WSR.6233.3.2014 
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168.  Władysław Kowalski Przedsiębiorstwo 

Transportowo-Sprzętowe Wodno-Drogowe 

„Sprzęt-Bud” 34-116 Spytkowice,  

ul. Konwaliowa 32 

T 
19.03.2014 r. 

WSR.6233.5.2014 

169.  JURAND J. Brańka i A. Krupka Spółka Jawna 

34-100 Wadowice, ul. Legionów 24 
Z 

18.08.2014 r. 

WSR.6233.6.2014 

170.  Marek Kolasa „KOLMAR” 34-100 Tomice, ul. 

Floriańska 74 
P 

14.04.2014 r. 

WSR.6233.8.2014 

171.  PPHU Grzegorz Kocemba 

34-122 Wieprz 154 
Z 

15.07.2014 r. 

WSR.6233.11.2014 

172.  Usługi Transportowe Skowron Jacek 

34-124 Klecza Górna, Barwałd Średni 369 
T 

05.06.2014 r. 

WSR.6233.12.2014 

173.  Roman Żyła Firma Handlowo – Transportowa 

34-108 Frydrychowice 130 
T 

05.06.2014 r. 

WSR.6233.14.2014 

174.  Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowy 

Mirosław Byrski 

34-100 Wadowice, ul. Sadowa 12 

T 
03.07.2014 r. 

WSR.6233.15.2014 

 

Z- zbieranie 

T- transport 

O – odzysk, P - przetwarzanie 
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