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Wykaz skrótów

Nazwa skrótu Wyjaśnienie

Analiza SWOT

Analiza SWOT jest jedną z najczęściej stosowanych metod analizy strategicznej.  

Polega na analizie silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń które się 

przed nią pojawiają. SWOT, to skrót od: strengths (mocne strony),  weaknesses (słabe

strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia).
GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GUS Główny Urząd Statystyczny
JCWP Jednolite Części Wód Powierzchniowych
JCWPd Jednolite Części Wód Podziemnych
KPGO Krajowy Plan Gospodarki Odpadami
KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
WPGO Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami
KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
OZE Odnawialne Źródła Energii
PEM Pola elektromagnetyczne
PM2,5 Pył zawieszony o granulacji do 2,5 μm
PM10 Pył zawieszony o granulacji do 10 μm
PMŚ Państwowy Monitoring Środowiska
POP Program Ochrony Powietrza
POŚ Program Ochrony Środowiska
PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
SOOŚ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
UE Unia Europejska
WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ZDR Zakłady Dużego Ryzyka
ODR Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ZDW Zarząd Dróg Wojewódzkich
WZMiUW Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ZZR Zakłady Zwiększonego Ryzyka

Streszczenie

Program ochrony środowiska jest opracowaniem planistycznym, którego obowiązek opracowania wy-

nika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 z późn. zm.).

Program  ma na  celu  stworzenie  efektywnych  warunków  niezbędnych  do realizacji  zadań  związanych  z

ochroną środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”

zawiera charakterystykę gminy wraz z opisem uwarunkowań fizyczno-geograficznych oraz społeczno-gospo-

darczych. Dokonano także oceny stanu środowiska na terenie gminy z uwzględnieniem dziesięciu obszarów

przyszłej interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, go-

spodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i

zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. Przedstawiono

również wpływ obecnego stanu środowiska na życie gospodarcze i społeczne oraz na decyzje polityczne, a

także prognozę stanu środowiska na lata obowiązywania Programu Ochrony Środowiska. Dla każdego ob-
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szaru interwencji  przeprowadzono analizę SWOT, na podstawie której określono najważniejsze problemy

gminy.

Następnie poprzez analizę stanu środowiska określono cele, kierunki interwencji i zadania wynikające

ze zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji. Cele i kierunki interwen-

cji wyznaczono w oparciu o cele zawarte w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, kraju i wojewódz-

twa oraz planów i programów na szczeblu powiatowym i gminnym. Do każdego celu przypisano liczbowe

przedstawienie stanu lub tendencji, które określa w sposób mierzalny wpływ podejmowanych działań na śro-

dowisko. Wskaźniki sformułowano w taki sposób, aby umożliwiały określenie postępu realizacji zadań.

Przedstawiono również system realizacji programu ochrony środowiska oraz spójność z dokumentami

strategicznymi i programowymi. Opracowano także system monitoringu, który umożliwi sprawną realizację

działań, jak również pozwoli na bieżącą aktualizację celów programu.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”

umożliwi efektywne i sprawne wykorzystanie środków finansowych na działania w zakresie ochrony środowi-

ska. Zadania te zapewnią poprawę stanu środowiska w gminie Liszki oraz ograniczenie negatywnego wpły-

wu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodaro-

wanie jego zasobami z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.

Wstęp

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata

2018-2021 z perspektywą lata 2022-2026”.

Obowiązek sporządzenia  Programu ochrony środowiska wynika z ustawy z  dnia 27 kwietnia  2001

roku –  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 ze zm.). Zgodnie z art. 17 wyżej wymienionej

ustawy organ wykonawczy gminy sporządza program ochrony środowiska. Z wykonania programu organ

wykonawczy sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia Radzie Gminy. 

Program  ochrony  środowiska  ma  na  celu  efektywne  zarządzanie  ochroną  środowiska  zgodnie

z polityką ochrony środowiska. Program ochrony  środowiska winien spełniać  wymagania określone w art.

14, art. 17 i art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zasady i tryb udziału społeczeństwa w postępowaniu,

którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska określa ustawa z dnia 3 października

2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2017 r poz. 1405 z późń zm).

Polityka ochrony  środowiska zgodnie z art. 13 ustawy  Prawo ochrony środowiska  to zespół działań

mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska.  Zgodnie z art. 14

ustawy  Prawo ochrony  środowiska  polityka  ochrony  środowiska jest  prowadzona na  podstawie  strategii

rozwoju,  programów i dokumentów programowych,  o  których mowa w ustawie  z  dnia  6 grudnia  2006  r.

o zasadach  prowadzenia  polityki  rozwoju  (Dz.  U.  2017  poz.  1376  z  późń.  zm.)  oraz  za  pomocą

wojewódzkich,  powiatowych  i  gminnych  programów  ochrony  środowiska.  Dlatego  program  ochrony

środowiska  powinien  być  spójny  ze  strategiami  i  programami  strategicznymi  obowiązującymi  na terenie

gminy i strategiami i programami wyższego rzędu. 

Program ochrony środowiska jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska
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na terenie gminy. Program Ochrony Środowiska określa przede wszystkim zespół działań mających na celu

stworzenie warunków niezbędnych do realizacji  ochrony środowiska,  zgodnie z zasadą zrównoważonego

rozwoju. 

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r.

poz. 519 z późń.  zm.)  nie określa wymaganego szczegółowego zakresu i zawartości  programu ochrony

środowiska.

Program  ochrony  środowiska  spełnia  wymagania  zawarte  w opracowanych przez  Ministerstwo

Środowiska we wrześniu  2015 „Wytycznych  do  opracowywania  wojewódzkich,  powiatowych i  gminnych

programów ochrony środowiska”. Oznacza to, że w przygotowanym programie:

 dokonano  analizy  oceny  stanu  środowiska  na  terenie  gminy  z  uwzględnieniem  dziesięciu

obszarów przyszłej interwencji,

 zdefiniowano zagrożenia i problemy dla poszczególnych  obszarów przyszłej interwencji (analiza

SWOT),

 uwzględniono cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny  stanu środowiska,

 zamieszczono  harmonogram  rzeczowo  –  finansowy,  osobno  dla  zadań  własnych  i  zadań

monitorowanych.

Zgodnie z ww. wytycznymi, podstawowe zasady tworzenia programów ochrony środowiska to:

 zwięzłość i prostota,

 spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi,

 konsekwentne i świadome stosowanie terminów,

 wyznaczenie ram czasowych,

 oparcie na wiarygodnych danych,

 prawidłowe określenie celów,

 włączenie interesariuszy w proces opracowania POŚ.

Struktura Programu i metodyka prac

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Środowiska struktura Programu jest następująca:

 Spis treści,

 Wykaz skrótów,

 Wstęp,

 Streszczenie w języku niespecjalistycznym,

 Ocena stanu środowiska,

 Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie,

 System realizacji programu ochrony środowiska,

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
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 Spis tabel, rycin, wykresów i załączników.

Ocena  stanu  środowiska  na  terenie  gminy  Liszki  została  przeprowadzona  w  oparciu  o  analizę

wyznaczonych obszarów przyszłej interwencji, do których należą: 

 ochrona klimatu i jakości powietrza,

 zagrożenia hałasem,

 pola elektromagnetyczne, 

 gospodarowanie wodami,

 gospodarka wodno – ściekowa,

 zasoby geologiczne,

 gleby,

 gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,

 zasoby przyrodnicze.

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

docelowego. Przy dokonywaniu oceny stanu środowiska ujęte zostały zagadnienia horyzontalne (adaptacja

do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring środowiska). 

Ocena  stanu  środowiska  powinna  zostać  uzupełniona  o  prognozę  stanu  środowiska  na  lata

obowiązywania POŚ. 

Ponadto w  ocenie  środowiska uwzględniono  syntetyczny  opis  efektów realizacji  dotychczasowego

POŚ, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na środowisko oraz dokonano analizy SWOT

dla obszarów przyszłej interwencji.

Identyfikacja  potrzeb  gminy  w  zakresie  ochrony  środowiska,  w  odniesieniu  do  obowiązujących

przepisów  prawnych,  polega  na  sformułowaniu  celów,  kierunków  interwencji  i  zadań.  Na  tej  podstawie

opracowywany  jest  harmonogram  rzeczowo  –  finansowy,  osobno  dla  zadań  własnych  samorządu

opracowującego  POŚ  i  zadań  monitorowanych.  Harmonogram  przedstawia  listę  przedsięwzięć,  jakie

zostaną  zrealizowane  na  terenie  gminy  do  roku  2026.  Wyznaczone  cele  muszą  odpowiadać  nie  tylko

na problemy  zdefiniowane  podczas  analizy,  ale  muszą  przyczyniać  się  do  osiągnięcia  krajowych  celów

zapisanych w dokumentach strategicznych i programowych. 

Opracowując Program przyjęto następującą kolejność działań:

 pozyskano  niezbędne  dane  ze  Starostwa  Powiatowego,  gminy  Liszki,  WIOŚ,  RDOŚ,  i  innych

jednostek publicznych i niepublicznych,

 dokonano  przeglądu  dokumentów strategicznych  i  opracowań  programowych  w  przedmiotowym

zakresie oraz dokonano oceny stanu środowiska gminy Liszki,

 na  podstawie  aktualnego  stanu  środowiska  naturalnego  oraz  uzyskanych  informacji  określono

główne problemy środowiska na terenie gminy Liszki,

 wyznaczono cele średniookresowe,

 dla każdego celu średniookresowego wyznaczono kierunki działań i zadania na najbliższe cztery

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
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lata,

 określono sposób finansowania zaplanowanych zadań,

 określono sposób kontroli realizacji Programu.

Charakterystykę  gminy  oraz  diagnozę  stanu  środowiska  naturalnego  sporządzono  głównie

na podstawie  danych  Głównego  Urzędu  Statystycznego  (GUS),  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony

Środowiska  w  Krakowie  (WIOŚ),  Urzędu  Gminy  Liszki,  Krakowskiego  Zarządu  Melioracji  i Urządzeń

Wodnych  (od  2018  roku  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie),  Regionalnemu  Zarządu

Gospodarki  Wodnej  w  Krakowie  (RZGW),  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich,  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony

Środowiska  oraz  Starostwa  Powiatowego  w  Krakowie  oraz  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa

Małopolskiego. 

Dane o stanie środowiska naturalnego podane są według stanu na dzień 31.12.2016 r., tam gdzie było

możliwe podane zostały dane bardziej aktualne.

Kierunki działań i zaproponowane do nich zadania wyznaczono na podstawie uwarunkowań 

wynikających   z  poprzedniego  Programu  Ochrony  Środowiska  oraz  innych  dokumentów

programowych na poziomie lokalnym i regionalnym, których wykonanie jest niezbędne, aby zachować bądź

poprawić stan środowiska, a tym samym poprawić jakość życia mieszkańców. Na tej podstawie wyznaczono

cele  środowiskowe i  kierunki  działań,  co przedstawione  zostało  w części  Programu  dotyczącej  strategii

działania.

Wiodącym  dokumentem  bazowym  dla  programów  ochrony  środowiska,  wyznaczającym  cele

w polityce  zrównoważonego rozwoju  jest  Strategia  Bezpieczeństwo Energetyczne  i  Środowisko do 2020

roku. Jednakże nie jest to dokument obejmujący wszystkie zagadnienia środowiskowe. Zagadnienia ochrony

gleb  ujęte  zostały  w  Strategii  zrównoważonego  rozwoju  wsi  i  rolnictwa.  Problem  hałasu  został  ujęty

w Strategii  Rozwoju  Transportu.  Dlatego  też  w  Programie  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Liszki

przeanalizowano zgodność celów niniejszego dokumentu z dokumentami nadrzędnymi. 

Koszty  realizacji  działań  i  określenie  sposobu  ich  finansowania  określono  na  podstawie  danych

udostępnionych przez podmioty odpowiedzialne za dane zadania. 

Podstawy prawne

Po  wstąpieniu  Polski  do  Unii  Europejskiej  i  przyjęciu  Traktatu  Akcesyjnego,  stawiającego  Polsce

poważne zadania do wypełnienia, po roku 2015 oczekuje się spełniania przez Polskę wszystkich standardów

w ochronie środowiska, jakie obowiązywały w krajach członkowskich UE.

W związku z koniecznością dokonania harmonizacji polskiego prawa ochrony środowiska z prawem

Unii  Europejskiej,  przepisy zawarte w unijnych aktach prawnych w tym zakresie tj., w rozporządzeniach,

dyrektywach,  decyzjach  i  uchwałach  są  systematycznie  transponowane  do prawa  krajowego.  Niniejszy

dokument sporządzono zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zagadnień

ochrony środowiska. Podstawę prawną aktualizacji Programu stanowią wymienione niżej ustawy oraz akty

wykonawcze do tych ustaw:

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 519 z późn. zm.),

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4; 61-058 Poznań
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 ustawa  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  

i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania

na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm),

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.),

 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017 r. poz. 788)

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1121) 

 ustawa z dnia  7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków (Dz. U. 2017 r., poz. 328)

 ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U.

2014 poz. 1789 z późn. zm.),

 ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 568 z późn. zm.),

 ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r.

poz. 1289),

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2016 r., poz. 1131 z późn.zm.),

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.),

 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i  leśnych  (Dz. U. 2017 r. poz. 1161),

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),

 ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2017 r., poz. 668 z późn. zm.),

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz.

1073 z późn. zm.),

 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017 r. poz. 1840),

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  roku  w  sprawie  dopuszczalnych

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

Spójność z dokumentami nadrzędnymi

W celu zapewnienia spójności polityki ochrony środowiska na poziomie gminnym należy zapewnić

adekwatność i  komplementarność  „Program Ochrony Środowiska dla Gminy  Liszki  na lata 2018-2021 z

perspektywą lata 2022-2026”, przez jego zgodność z:

 nadrzędnymi dokumentami strategicznymi, w szczególności z:

 Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności,

 Strategią Rozwoju Kraju 2020,

 zintegrowanymi strategiami o charakterze horyzontalnym, w szczególności z:

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4; 61-058 Poznań
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 „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”,

 Strategią innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”,

 Strategią rozwoju transportu do 2020 (z perspektywą do 2030 roku),

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

 Strategią „Sprawne Państwo 2020”,

 Strategią rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022,

 Krajową strategią rozwoju regionalnego 2010 – 2020: regiony, miasta, obszary wiejskie,

 Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020,

 Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego 2020,

 Polityką energetyczną Polski do 2030 roku.

 dokumentami sektorowymi:

 Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020,

 Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

 Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022,

 Krajowy Program Zapobiegania Powstawaniu Odpadów,

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,

 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego,

 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem działań

na lata 2015 – 2020,

 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z

perspektywą do roku 2030,

 Program wodnośrodowiskowy kraju,

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Warty,

 Plan zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza Warty,

 dokumentami o charakterze programowym/wdrożeniowym oraz pozostałymi branżowymi

programami, planami i strategiami na terenie województwa małopolskiego:

 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020,

 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
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 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa małopolskiego na lata 2016-2022 

 Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego,

 Plan działań krótkoterminowych dla województwa małopolskiego,

 Niekonwencjonalne źródła energii – zapisy dokumentów krajowych i wojewódzkich.

 Ocena  stanu  jednolitych  części  wód  powierzchniowych  rzecznych  na  obszarze  województwa

małopolskiego badanych w 2015 r. 

 Ocena  stanu  jednolitych  części  wód  powierzchniowych  jeziornych  na  obszarze  województwa

małopolskiego badanych w 2015 r.

 Plan utrzymania wód obejmujący obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Kraków,

 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Małopolskiego

 dokumentami lokalnymi:

 Strategia Rozwoju Gminy Liszki na lata 2016-2024

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018-2021 z perspektywą lata 2022-2026 jest

spójny  z  dokumentami  strategicznymi  na  różnych  poziomach  planowania.  Szczegółowy  wykaz  celów

dokumentów strategicznych został przedstawiony w załączniku nr 1 do „Programu Ochrony Środowiska dla

Gminy Liszki na lata 2018-2021 z perspektywą lata 2022-2026”. Załącznik nr 1 obejmuje wyłącznie te cele

strategiczne i operacyjne dokumentów strategicznych oraz działań strategicznych, które mają znaczenie dla

niniejszego Programu. 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4; 61-058 Poznań



Ocena stanu środowiska

Charakterystyka gminy Liszki

Uwarunkowania fizyczno – geograficzne

Gmina Liszki położona jest w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego w powiecie

krakowskim. Graniczy z następującymi gminami: od zachodu z gminą Krzeszowice i Czernichów, od północy

z gminą Zabierzów, od południa z gminą Skawina, od wschodu z gminą Kraków. 

Rysunek 1. Położenie gminy Liszki na tle powiatu krakowskiego

źródło: http:www.osp.org.pl

Sołectwa Gminy Liszki:
 Baczyn

 Budzyń

 Cholerzyn

 Chrosna

 Czułów

 Jeziorzany

 Kaszów

 Kryspinów
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 Liszki

 Mników

 Morawica

 Piekary
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Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną wg Jerzego Kondrackiego, gmina Liszki leży w:

 megaregionie: Pozaalpejska Europa Środkowa

 prowincji: Wyżyny Polskie

 podprowincji: Wyżyna Śląsko-Krakowska

 makroregionie: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

 mezoregiony: Garb Tenczyński, Rów Skawiński, Obniżenie Cholerzyńskie

Mezoregion Garb Tenczynski jest południowym fragmentem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ma

charakter  zrębu  tektonicznego  o  nieregularnej  budowie  geologicznej.  Zbudowany  z  wapieni  oraz

wulkanicznych porfirów i melafirów. Pokryty jest lessem i upada uskokiem w kierunku Kotliny Oświęcimskiej i

Bramy Krakowskiej.

Rów Skawiński jest obniżeniem tektonicznym w dolinie Wisły o szerokości około 2 km i długości około

22 km. Jest płaski i wypełniony mioceńskimi skałami wapiennymi. Zbudowany jest na nim Kanał Łączański

mający na celu transport wodny ze Śląska do Krakowa. 

Trzecim mezoregionem, na styku którego leży gmina Liszki jest Obniżenie Cholerzyńskie. Zbudowane z

iłów pokrytych lessem. Ma charakter równinny i położone jest na wysokości 40-50 m ponad dnem doliny

Wisły.

Uwarunkowania społeczno – gospodarcze

Ludność 

W 2016 według danych GUS gmina Liszki, której powierzchnia wynosi 72,03  km 2   zamieszkuje 16

994 osób, z czego 8 349 osób to mężczyźni, a 8 645 to kobiety. W 2015 roku gminę zamieszkiwało 16 815

osób. Wskaźnik gęstości zaludnienia na 1 km2 w roku 2016 wynosił 236. Na terenie gminy Liszki, w ciągu

ostatnich kilku lat liczba ludności jest prawie na stałym poziomie, choć wykazuje tendencję rosnącą. Zmiany

liczby ludności dla tej gminy, w ostatnich latach przedstawia rysunek poniżej.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
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Tabela 3. Liczba podmiotów gospodarczych według grup rodzajów działalności w 2016 roku

Wyszczególnione Liczba podmiotów
ogółem 1 765

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 21
przemysł i budownictwo 486
Pozostała działalność 1 258

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Większość podmiotów gospodarczych w gminie Liszki znajduje się w sektorze prywatnym. W gminie

Liszki sektor prywatny w roku 2016 stanowił 1 736 przedsiębiorstw. Ilość podmiotów sektora publicznego w

roku 2016 wynosiła 22.

W gminie Liszki na koniec 2016 roku zarejestrowanych było 349 osób bezrobotnych z czego 159 to

bezrobotni mężczyźni, a 190 to bezrobotne kobiety. Poziom bezrobocia w gminie jest wyższy wśród kobiet.

Jednak poziom bezrobocia z roku na rok spada, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4. Liczba osób bezrobotnych w gminie Liszki w latach 2014-2016

Wyszczególnione 2014 2015 2016

ogółem 457 374 349
mężczyźni 225 161 159
kobiety 232 190 190

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Ochrona klimatu i jakości powietrza

Analiza stanu wyjściowego

Klimat

Stan sanitarny powietrza zależy od wielu powiązanych ze sobą czynników, m.in. od: rodzaju źródeł

zanieczyszczenia,  warunków  terenowych  –  ukształtowania  terenu,  warunków  meteorologicznych,  oraz

czynników antropogenicznych.

Zasadniczy  wpływ  na  poziom  stężeń  zanieczyszczeń  mają  przede  wszystkim  warunki

meteorologiczne. Temperatura powietrza, prędkość wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, czy też

wilgotność  oddziałują  na  wielkość  emisji  zanieczyszczeń.  Na  rozprzestrzenianie  się  substancji

zanieczyszczających zasadniczy wpływ mają prędkość i kierunki wiatrów. Brak wiatrów oraz wiatry o małych

prędkościach  pogarszają  wentylację  powietrza,  co  przyczynia  się  do  wzrostu  stężeń  zanieczyszczeń.

Prędkość wiatru wpływa na tempo przemieszczania się powietrza wraz z zanieczyszczeniami,  natomiast

kierunek  decyduje  o  trasie  ich  migracji.  Opady  atmosferyczne,  wilgotność,  natężenie  promieniowania

słonecznego  wpływa  także  na  przemiany  fizyko  –  chemiczne  zanieczyszczeń  w  atmosferze  oraz  ich

wymywanie. Od kierunków i prędkości wiatru zależy natomiast transport  zanieczyszczonych mas powietrza

znad obszarów ich emisji. Innym czynnikiem fizycznym wpływającym na poziom zanieczyszczeń jest stopień

zróżnicowania  ukształtowania  terenu,  w  którym  mogą  występować  obszary  o  specyficznym  klimacie,

mikroklimacie  i  specyficznych  warunkach  meteorologicznych.  Najlepsze  warunki  rozprzestrzeniania

zanieczyszczeń panują na terenach płaskich, gdzie występuje duża liczba dni z nasłonecznieniem, dobre
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warunki termiczne oraz wysokie prędkości mas powietrza. Natomiast w dolinach i nieckach wymiana mas

powietrza jest utrudniona. 

Województwo małopolskie leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, pomiędzy odmianą

kontynentalną, a oceaniczną, jednak z przewagą wpływów oceanicznych. Gmina Liszki leży na pograniczu

dwóch regionów klimatycznych: Podkarpackiego i Karpackiego. 

Temperatura powietrza wpływa pośrednio na jakość powietrza. Niskie temperatury powodują wzrost

emisji zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw w instalacjach grzewczych. Średnia roczna wysokość

temperatury wynosi +8oC. Okres wegetacyjny trwa od 200 do 215 dni, a liczba dni z mrozem i przymrozkami

nie przekracza 100 dni. Wiatry wieją przede wszystkim z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. 

 Poniższa rycina przedstawia różę wiatrów dla gminy Liszki. 

Rysunek 4. Róża wiatrów dla stacji w gminie Liszki

Źródło: www.meteoblue.pl

Na  kolejnych  rycinach  przedstawiono  mapy  średnich  rocznych  wartości  temperatur,  opadów,

usłonecznienia na terenie Polski.
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Rysunek 5. Średnia roczna wartość temperatury powietrza w 2016 roku

Źródło: IMGW

Rysunek 6. Suma opadów w ciągu roku 2016
Źródło: IMGW
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Rysunek 7. Średnia roczna usłonecznienia w roku 2016
Źródło: IMGW

Rysunek 8. Temperatury minimalne w roku 2016
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Źródło: IMGW

Rysunek 9.Temperatury maksymalne w roku 2016

Źródło: IMGW

Jakość powietrza

O jakości powietrza na danym obszarze decyduje zawartość w nim różnorodnych substancji, których

koncentracja jest wyższa od warunków normalnych. Poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu zależą od

wielkości  emisji  zanieczyszczeń  do  atmosfery  oraz  warunków  meteorologicznych.  Istotny  wpływ  mają

również  zanieczyszczenia  transgraniczne,  napływające  z  sąsiednich  obszarów  oraz  atmosferyczne

przemiany  fizyko-chemiczne.  Procesy te  mają wpływ zarówno na  kształtowanie  tzw. tła  zanieczyszczeń,

które jest wynikiem ustalania się stanu równowagi dynamicznej w dalszej odległości od źródła emisji oraz na

zasięg  występowania  podwyższonych  stężeń  w  rejonie  bezpośredniego  oddziaływania  źródeł  emisji

zanieczyszczeń. Dla gminy Liszki, w ocenie jakości powietrza uwzględnia się normy ze względu na ochronę

zdrowia  i  ochronę  roślin  obowiązujące  dla  całego  kraju  oraz  normy  określone  dla  obszarów  parków

narodowych. Wyróżnia się trzy główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery: 

Emisja punktowa (przemysłowa) jest to emisja antropogeniczna i ma głównie charakter punktowy.

Jest  to  emisja  zanieczyszczeń  z  procesów  przemysłowych  oraz  energetyki.  Charakteryzuje  się

zorganizowanym  sposobem  emisji  spalin.  Głównym  źródłem  emisji  zanieczyszczeń  przemysłowych  w

obrębie gminy są: 

 Elektrociepłownia Skawina S.A.,

 Elektrociepłownia Kraków S.A.,

 Arcelor Mittal Poland S.A. Kraków,

 Południowy Koncern Energetyczny S.A. Siersza w Trzebini należący do Tauron S.A

Na terenie gminy nie są zlokalizowane przedsiębiorstwa zaliczane do szczególnie uciążliwych, mogących

powodować zagrożenie środowiska poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza.
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Jednym z  najważniejszych  narzędzi  ochrony  powietrza  są  opłaty  za  wprowadzanie  zanieczyszczeń  do

atmosfery. Opłaty są jednym z najważniejszych ekonomicznych środków ochrony środowiska, którego celem

jest stymulowanie podmiotów gospodarczych do oszczędnego korzystania z jego zasobów i minimalizowania

szkodliwych zmian.  Opłatami za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza objęte są wszystkie istotne

jednostki organizacyjne.

Roczne wielkości emisji wybranych pyłów i gazów z terenu całego powiatu zaprezentowano poniżej.

Tabela 5. Wielkość emisji do powietrza zanieczyszczeń gazowych przez podmioty gospodarcze
w latach 2013 - 2015

Wyszczegól
nienie

j.m. Ogółem
Ogółem

(bez
CO2)

Nie
zorgani
zowan

a

SO2 NOx CO CO2 CH4 N2O

2014 t/r 1 582 065 9 941 0 5 899 3 103 404 1 572 124 0 198

2015 t/r 1 650 081 11 915 0 7 195 3 112 432 1 638 166 1 6

2016 t/r 1 579 286 4 989 0 1 975 2 323 483 1 574 297 0 18

Źródło: GUS, 2017

Tabela 6. Wielkość emisji do powietrza zanieczyszczeń pyłowych przez podmioty
gospodarcze w latach 2014 – 2016

Wyszczególnienie j.m. Ogółem
Ze spalania

paliw
Węglowo –

grafitowe, sadza

2014 t/r 255 214 0

2015 t/r 286 245 0

2016 t/r 68 27 0

Źródło: GUS, 2017

Przedstawione dane wskazują na zmniejszenie emisji do powietrza zanieczyszczeń gazowych w roku

2016 w stosunku do lat  poprzednich.  Zmniejszenie emisji  gazów w latach 2014-2016 wyniosło 779 ton

względem roku 2014 i  70 795 ton względem roku 2015.  Emisja pyłów w roku 2016 znacznie  spadła w

stosunku do roku poprzednich lat o 187 ton. Zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery świadczy o

skuteczności metod mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Emisja powierzchniowa jest to emisja pochodząca głównie z sektora bytowego, czyli lokalne kotłow-

nie i indywidualne paleniska domowe. Jest to tak zwana emisja niska. Ze względu na fakt, że większość źró-

deł ciepła zasilanych jest wciąż węglem słabej jakości, emisja ta ma ogromny wpływ na zanieczyszczenie

powietrza w powiecie, a ich udział wśród pozostałych źródeł emisji jest znaczący. W celu ograniczenia niskiej

emisji zanieczyszczeń stopniowo likwiduje się kotłownie wyposażone w stare, wyeksploatowane kotły opala-

ne węglem.

Do powietrza emitowane są duże ilości dwutlenku siarki, tlenku azotu, sadzy, tlenku węgla i węglowo-

dorów aromatycznych. Największym problem stanowi emisja pyłu z sektora bytowego. Wśród głównych za-

nieczyszczeń związanych z tego rodzaju emisją największy strumień masowy stanowi pył zawieszony PM

10, a także tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu. Powodem takiej sytuacji, jest stosowanie w pa-

leniskach domowych paliw złej jakości oraz obecność małych zakładów, które nie mają obowiązku posiada-

nia decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Wielkość emisji z tych
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źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową wynikającą z sezonu grzewczego. Za-

nieczyszczenia z tego rodzaju źródła zawierają znaczne ilości popiołu (około 20%), siarki (1 – 2%) oraz azo-

tu (1%). W większości domów spalany jest węgiel niskiej jakości, w dodatku w przestarzałych konstrukcyjnie

piecach, bez właściwego nadzoru procesu spalania i bez urządzeń odpylających. Ponadto wprowadzanie za-

nieczyszczeń następuje zwykle z kominów o niewielkiej wysokości, co sprawia, że zanieczyszczenia groma-

dzą się wokół miejsca powstania. 

Do najważniejszych przyczyn wysokiej emisji pyłów i benzo(a)pirenu, na terenie gminy, zaliczamy rów-

nież spalanie odpadów w paleniskach domowych. Jest to proceder bardzo powszechny oraz trudny do kon-

trolowania i sankcjonowania. Wielkość tej emisji trudno jest oszacować. Powoduje emisję substancji toksycz-

nych  stwarzających  znaczne  zagrożenie  dla  zdrowia,  a  występujących  głównie  przy  spalaniu  tworzyw

sztucznych w nieprzystosowanych do tego celu instalacjach. Największe zagrożenie powodują emitowane

dioksyny, furany, benzo(a)piren będące substancjami rakotwórczymi. Problem ten nie występuje przy kotłach

opalanych gazem i olejem, gdyż konstrukcja tych kotłów uniemożliwia spalenie odpadów stałych. Natomiast

ze spalania węgla najwięcej  zanieczyszczeń emitowanych jest w postaci dwutlenku węgla, tlenku węgla,

tlenków siarki, NOx, pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu. 

Na  emisję  powierzchniową,  składa  się  również  emisja  zanieczyszczeń  z  wysypisk  odpadów  oraz

oczyszczalni ścieków. 

W obszarach zwartego zagospodarowania terenu budynkami,  występuje zjawisko kumulacji  zanie-

czyszczeń. Poziom tych zanieczyszczeń może zmniejszyć się jedynie w czasie wietrznej pogody.

Ograniczenie emisji powierzchniowej można osiągnąć poprzez: zamianę konwencjonalnego sposobu

ogrzewania na bardziej ekologiczne (np. zamiana paliwa stałego na gazowe, wymiana starych kotłów węglo-

wych, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła), wykonanie przyłącza sieci gazo-

wej lub cieplnej, czy poprzez termomodernizację budynku, dzięki której poprawi się efektywność energetycz-

na budynku.

Ogólna długość sieci gazowej na terenie gminy Liszki wynosiła w 2016 r. 191 328 m i systematycznie

wzrasta. W stosunku do 2014 roku wzrosła o 7 202. m. Zwiększa się również  liczba gospodarstw domowych

(odbiorców gazu). W latach 2014–2016 zwiększyła się również liczba ludności korzystającej z sieci gazowej.

W roku 2015 wyniosła 14 259 osób. Tym samym w analizowanych latach zwiększyło się również zużycie

gazu.

Tabela 7. Sieć gazowa na terenie gminy Liszki w latach 2014-2016

Wyszczególnienie Jednostka 2014 2015 2016

Długość czynnej sieci ogółem m 184 726 189 901 191 928
Długość czynnej sieci przesyłowej m 6 239 6 239 6 239
Długość czynnej sieci rozdzielczej m 178 487 183 662 185 689
Czynne przyłącza do budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych

szt. 4 258 4 048 4 398

Odbiorcy gazu Gosp. domowe 3 758 3 801 3 901
Odbiorcy gazu ogrzewający

mieszkania gazem
Gosp. domowe 2 175 2 231 2 309

Zużycie gazu tys. m3 2 587,2 2 716,7 2 958,9
Ludność korzystająca z sieci

gazowej
osoba 14 169 14 259 b.d.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Emisja liniowa (komunikacyjna)  powstaje na  drogach o dużym natężeniu ruchu kołowego,  jak  i

kolejowego,  czy  też  wodnego.  Jest  to  emisja,  którą  generuje  przede  wszystkim  transport  prywatny  i

publiczny. Emisja liniowa powstaje z procesów spalania paliw w pojazdach, w wyniku ścierania nawierzchni

dróg,  opon,  okładzin,  a  także  w  związku  z  unoszeniem się  pyłu  z  dróg.  Ze  środków  komunikacji   do

powietrza emitowane są głównie: tlenki azotu, pyły, węglowodory aromatyczne, tlenek i  dwutlenek węgla

oraz metale ciężkie. Wpływają one na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego i powodują wzrost

stężenia ozonu w troposferze. Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy od wielu czynników między innymi

od:  natężenia i  płynności  ruchu, konstrukcji  silnika i  jego stanu technicznego, zastosowania dopalaczy i

filtrów, rodzaju paliwa, parametrów technicznych i stanu drogi. Najbardziej zagrożone na emisję liniową są

tereny  przyległe  do  ciągów  komunikacyjnych,  głównie  ma  to  niekorzystny  wpływ  na  uprawy  polowe.

Nadmienić  należy,  że  szkodliwe  substancje  związane  z  komunikacją  samochodową  stanowią  źródło

zanieczyszczenia  nie  tylko  powietrza,  ale  również  gleby,  a  w  konsekwencji  również  wód  w  skutek

wymywania zanieczyszczeń z powierzchni gruntu. Zaleca się, aby w sąsiedztwie dróg prowadzić uprawy

nasienne,  ponieważ  w  nasionach  nie  następuje  akumulacja  metali  ciężkich  i  innych  zanieczyszczeń

komunikacyjnych. 

Gmina Liszki narażona jest na zanieczyszczenia z emisji komunikacyjnej ze względu na lokalizację na

jej terenie dróg krajowych, powiatowych i wojewódzkich o dużym natężeniu ruchu. Największe narażenie

emisją liniową występuje wzdłuż dróg o największym natężeniu ruchu.  Należy do niej przede wszystkim

Autostrada A4. Stanowi ona korzystne powiązanie komunikacyjne, ale jest jednocześnie źródłem emisji wielu

związków. Dodatkowo przez gminę Liszki przebiegają dwie drogi wojewódzkie:

 nr 774 relacji Zabierzów - Kryspinów

 nr 780 relacji Kraków - Alwernia - Chełmek - Chełm Śląski.

Stan  nawierzchni  dróg,  zgodnie  z  przeglądem,  został  oceniony  jako  dobry,  nie  wymagający  potrzeby

wykonania zabiegów remontowych.  

Na sieć dróg powiatowych składa się 13 odcinków, których opis zawiera poniższa tabela:

Tabela 8. Drogi powiatowe w granicach gminy Liszki

Lp. Droga
Długość w granicach gminy

[km]

Rodzaj

nawierzchni
Stan techniczny

1. K 2179 6,5 asfaltowa dobry

2. K2181 2,7 asfaltowa dobry

3. K 2182 0,8 asfaltowa dobry

4. K 2184 0,6 asfaltowa dobry

5. K 2190 1,2 asfaltowa dobry

6. K 2180 4,4 asfaltowa dostateczny

7. K 2121 4,8 asfaltowa dobry

8. K 2122 0,8 asfaltowa dobry

9. K 2177 3,5 asfaltowa dobry

10. K 2183 3,4 asfaltowa dobry
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11.
K 2191 4,7 asfaltowa dobry

12.
K 2192 5,4 asfaltowa dobry

13.
K 2198 11,1 asfaltowa dobry

Źródło: Strategia rozwoju gminy Liszki na lata 2016-2024

Uzupełnieniem dróg powiatowych są drogi gminne. Ich długość w granicy gminy wynosi 280,0 km. Długość

dróg gruntowych wynosi:  191,945 km, dróg o nawierzchni tłuczniowej:  40,66,  o nawierzchni  bitumicznej:

47,395 km.

Tabela 9. Gminne drogi publiczne w granicach gminy Liszki

Lp. Miejscowość Nr drogi Długość [km]

1. Rączna - Ściejowice - Jeziorzany G 000001 2,8

2. Kaszów – Kaszów - Wyźrał G 000002 2,1

3. Morawica – Mników G 000003 2,7

4. Czułów – Czułów - Skały G 000004 0,9

5. Cholerzyn G 000005 0,5
Źródło: Strategia rozwoju gminy Liszki na lata 2016-2024, Dane Urzędu Gminy Liszki

Istotny wpływ na wzrost emisji z transportu drogowego ma wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych w

ostatnich latach na terenie gminy Liszki. Działania ograniczające emisję liniową powinny być prowadzone

równolegle  z  działaniami  ograniczającymi  emisję  z  pozostałych  źródeł  emisji.  Działania  te  wynikają  w

większości  z  dokumentów  i  planów strategicznych,  w  związku  z  tym będą  realizowane  niezależnie  od

Programu  ochrony  środowiska.  Ważnym  czynnikiem  wpływającym  na  ograniczenie  emisji  liniowej  jest

poprawa  stanu  technicznego  pojazdów  oraz  poprawa  stanu  technicznego  dróg,  która  ma  wpływ  na

zmniejszenie  wielkości  emisji  wtórnej  pyłu  PM10  z  unosu  i  emisji  ze  ścierania.  Parametry  techniczne

pojazdów będą ulegały poprawie w wyniku dostosowywania do nowych wymogów prawnych – (od 1 stycznia

2011 warunkiem pierwszej rejestracji jest spełnienie normy emisji spalin EURO 5). Korzyści płynące z tej

zmiany  zmniejsza  fakt,  iż  obecnie  zdecydowanie  większą  ilość  kupowanych  samochodów  stanowią

samochody  używane,  które  nie  spełniają  tej  normy.  Dodatkowo  ograniczenie  oddziaływania  emisji

komunikacyjnej można osiągnąć poprzez częściowe wyprowadzenie ruchu samochodowego poza tereny

zabudowane, aby nie kumulować emisji liniowej i  powierzchniowej. Również wprowadzenie inteligentnych

sieci zarządzania ruchem przyczynia się do usprawnienia ruchu co powoduje zmniejszenie negatywnego

oddziaływania na jakość powietrza w miastach. Tego rodzaju działania mogą wpłynąć na poprawę układu

komunikacyjnego w gminie i przyczynić się do poprawy stanu jakości powietrza.

Roczna ocena jakości powietrza

Roczną  ocenę  jakości  powietrza  w  strefie  małopolskiej  wykonano  według  kryteriów  dotyczących

ochrony zdrowia dla: 

 dwutlenku siarki – SO2,
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 dwutlenku azotu – NO2,

 tlenku węgla – CO,

 benzenu – C6H6,

 pyłu o PM10,

 pyłu zawieszonego PM2,5,

 ołowiu w pyle – Pb (PM10),

 arsenu w pyle – As (PM10),

 kadmu w pyle – Cd (PM10),

 niklu w pyle – Ni (PM10),

 benzo(a)pirenu w pyle – B(a)P(PM10),

 ozonu – O3.

oraz kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla:

 dwutlenku siarki – SO2,

 tlenków azotu – NOx,

 ozonu – O3 określonego współczynnikiem AOT40.

Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości:

 poziomu dopuszczalnego - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy

naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie

ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym

terminie nie powinien być przekraczany. 

 poziomu  docelowego  -  oznacza  poziom  substancji  w  powietrzu  ustalony  w  celu  unikania,

zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako

całość, który ma być osiągnięty tam, gdzie to możliwe w określonym czasie. 

 poziomu celu długoterminowego - oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć w

dłuższej  perspektywie z wyjątkiem przypadków, gdy nie  jest  to  możliwe w drodze zastosowania

proporcjonalnych środków – w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Oprócz  w/w  poziomów określony  jest  również  poziom krytyczny,  po  przekroczeniu  którego  mogą

wystąpić bezpośrednie niepożądane skutki w odniesieniu do niektórych receptorów, takich jak drzewa, inne

rośliny lub ekosystemy naturalne,  jednak  nie  w odniesieniu  do człowieka oraz  margines tolerancji,  który

oznacza  procentowo  określoną  część  poziomu  dopuszczalnego,  o  którą  poziom  ten  może  zostać

przekroczony. 

W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić następujące

klasy stref: 

1. Dla substancji, dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe:

 klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych lub

poziomów docelowych,

 klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie

przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji (tylko dla PM2,5),

 klasa  C –  stężenia  zanieczyszczeń  na  terenie  strefy  przekraczają  poziomy  dopuszczalne
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powiększone  o  margines  tolerancji  w  przypadku,  gdy  margines  tolerancji  nie  jest  określony  –

poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe.

2. Dla substancji, dla których określone są poziomy celu długoterminowego:

 klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,

 klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego.

3. Dla substancji, dla których określone są poziomy docelowe:

 klasa A – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu docelowego,

 klasa C2 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom docelowy.

Klasy  stref  dla  zanieczyszczeń  oraz  wymagane  działania  w  zależności  od  ich  poziomów stężeń

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 10. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń
zanieczyszczenia

Poziom stężeń Zanieczyszczenie Klasa Wymagane działania

Poziom dopuszczalny i poziom krytyczny

nie przekracza poziomu
dopuszczalnego lub poziomu

krytycznego

dwutlenek siarki
dwutlenek azotu

tlenki azotu
tlenek węgla

benzen
pył PM10

ołów (PM10)

A

- utrzymanie stężeń 
zanieczyszczenia poniżej 
poziomu dopuszczalnego 
oraz próba utrzymania 
najlepszej jakości powietrza 
zgodnej ze zrównoważonym 
rozwojem

powyżej poziomu
dopuszczalnego lub poziomu

krytycznego
C

- określenie obszarów 
przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych,
- opracowanie Programu 
Ochrony Powietrza POP w 
celu osiągnięcia 
odpowiednich poziomów 
dopuszczalnych substancji w 
powietrzu (jeśli POP nie był 
uprzednio opracowany),
- kontrolowanie stężeń 
zanieczyszczenia na 
obszarach przekroczeń i 
prowadzenie działań 
mających na celu obniżenie 
stężeń przynajmniej do 
poziomów dopuszczalnych

Poziom dopuszczalny i margines tolerancji

nie przekracza poziomu
dopuszczalnego

pył zawieszony PM2,5

A

- utrzymanie stężeń 
zanieczyszczenia poniżej 
poziomu dopuszczalnego 
oraz próba utrzymania 
najlepszej jakości powietrza 
zgodnej ze zrównoważonym 
rozwojem 

powyżej poziomu
dopuszczalnego, lecz nie

przekracza poziomu
dopuszczalnego

powiększonego o margines
tolerancji

B - określenie obszarów 
przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego,
- określenie przyczyn 
przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego substancji w 
powietrzu, podjęcie działań w 
celu zmniejszenia emisji 
substancji
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Poziom stężeń Zanieczyszczenie Klasa Wymagane działania

Poziom dopuszczalny i poziom krytyczny

powyżej poziomu
dopuszczalnego

powiększonego o margines
tolerancji

C

- określenie obszarów 
przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego oraz 
poziomu dopuszczalnego 
powiększonego o margines 
tolerancji,
- opracowanie Programu 
Ochrony Powietrza POP 
mającego na celu osiągnięcie 
poziomów dopuszczalnych 
substancji w powietrzu oraz 
pułapu stężenia ekspozycji 
(określonego dla pyłu PM2,5)

Poziom docelowy 

nie przekracza poziomu
docelowego

ozon
AOT40

arsen (PM10)
nikiel (PM10)
kadm (PM10)

benzo(a)piren (PM10)

A - działania niewymagane

C

- dążenie do osiągnięcia 
poziomu docelowego 
substancji w określonym 
czasie za pomocą 
ekonomicznie uzasadnionych 
działań technicznych i 
technologicznych
- opracowanie lub aktualizacja
Programu Ochrony Powietrza 
POP, w celu osiągnięcia 
odpowiednich poziomów 
docelowych w powietrzu

powyżej poziomu docelowego PM2,5 C2
- dążenie do osiągnięcia 
poziomu docelowego

Poziom celu długoterminowego

poniżej poziomu celu
długoterminowego

ozon
AOT40

D1
- działania niewymagane

powyżej poziomu celu
długoterminowego

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

źródło: Roczna ocena jakości powietrza w woj. Małopolskiego za 2016 rok – publikacja WIOŚ w Krakowie

Gmina Liszki należy do strefy małopolskiej pod względem oceny jakości  powietrza. Ocenę jakości

powietrza wykonano w oparciu o wyniki badań emisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w 2016

roku,  przez Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony Środowiska w Krakowie.  Wykorzystano  wyniki  z pomiarów

przeprowadzonych  przez  6  stałych  stacji  monitoringu  powietrza  w podziale  na  trzy  strefy:  Aglomeracja

Krakowska (PL1201), miasto Tarnów (PL1202), strefa małopolska (PL1203). Gmina Liszki należy do strefy

małopolskiej. Ocena jakości powietrza przeprowadzona w 2016 roku obejmowała klasyfikację wg. kryteriów

dotyczących zarówno ochrony zdrowia jak i ochrony roślin.   
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Rysunek 10. Lokalizacja stacji pomiarowych PMŚ w 2016 roku

Źródło: www.krakow.pios.gov.pl

Tabela 11. Ocena jakości powietrza w strefie małopolskiej według kryteriów dotyczących ochrony
zdrowia w roku 2016

Rok SO2 NO2 PM10 PM2,5

O3 –

pozio
m

docelo
wy

O3

pozio
m celu
długot
ermin
owego

C6H6 CO
Pb(PM

10)
As(PM

10)
Cd(PM

10)
Ni(PM1

0)
BaP(PM

10)

2016 A A C C A D2 A A A A A A C
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim, Raport za rok 2016, WIOŚ Kraków

W  roku  2016 w  rocznej  ocenie  jakości  powietrza  w  strefie  małopolskiej  według  kryteriów

dotyczących ochrony zdrowia, zanotowano przekroczenia pyłu PM10 pyły PM2,5 i benzo(a)pirenu.  

Źródłem  wysokich  stężeń  benzo(a)pirenu  są  procesy  spalania  paliw  w  celach  grzewczych,  w

szczególności w paleniskach sektora komunalno-bytowego oraz ruch komunikacyjny.  W przypadku pyłów

PM10  i  PM2,5  głównym  powodem  przekroczeń  jest:  emisja  powierzchniowa,  emisja  pochodząca  z

komunikacji, napływ zanieczyszczeń spoza terenu gminy, aerozole wtórne pochodzące z przemian fizyko-

chemicznych innych zanieczyszczeń oraz emisja powierzchniowa z indywidualnego ogrzewania budynków.

Dla pozostałych zanieczyszczeń: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, benzen, tlenek węgla, oraz arsen,

kadm, ołów, nikiel w pyle PM 10 i ozon normy były dotrzymane, stąd strefa małopolska została zaliczona do
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klasy A.

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

określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, ma na celu obniżenie stężeń

emitowanych  zanieczyszczeń,  głównie  stężeń  benzo(a)pirenu,  przez  źródła  powierzchniowe,  czyli  z

indywidualnych systemów grzewczych. Uchwała obowiązuje dla całej strefy małopolskiej. Ustalone cele mają

być osiągnięte między innymi poprzez:

- ograniczenie emisji z sektora komunalno-bytowego

- ograniczenie emisji z transportu

- ograniczenie emisji przemysłowej oraz innych działań naprawczych.

Ograniczenie emisji benzo(a)pirenu ze źródeł liniowych jest osiągane głównie poprzez poprawę stanu

technicznego  pojazdów  poruszających  się  po  drogach.  Parametry  techniczne  pojazdów  będą  się

sukcesywnie poprawiać wskutek dostosowywania do wymogów prawnych - nowe pojazdy są rejestrowane

pod warunkiem spełniania określonych norm emisyjnych. Działania w kierunku ograniczania emisji liniowej

nie  przyniosą  jednak  rezultatów poprawy  jakości  powietrza  dlatego  nie zostały  ujęte  w harmonogramie

działań.

W ocenie jakości powietrza za rok 2016 dla strefy małopolskiej według kryteriów dotyczących ochrony

roślin nie stwierdzono przekroczeń dla: dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz wartości docelowej ozonu. 

Tabela 12. Ocena jakości powietrza w strefie małopolskiej według kryteriów dotyczących ochrony
roślin w roku 2016

Rok SO2 NOx O3

2016 A A A

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim, Raport za rok 2016, WIOŚ Kraków

Stan jakości powietrza w znaczący sposób wpływa na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. Oddziałuje

także negatywnie na życie gospodarcze i polityczne gminy. Przekroczone poziomy niektórych substancji na-

rzuciły  konieczność  wprowadzenia  pewnych  ograniczeń  przy  opracowywaniu  planów  zagospodarowania

przestrzennego. Powinny być w nich uwzględniane wymogi dotyczące zaopatrywania mieszkań w ciepło z

nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych oraz

projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie "przewietrzania" ze szczególnym uwzględnieniem

terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych. Ograniczenia dotyczą także

wydawania decyzji środowiskowych, a także zamówień publicznych, które uwzględniać powinny potrzeby

ochrony powietrza.

 Stan jakości powietrza, w roku 2016, dla całego kraju oraz szacowane zmiany stanu jakości powietrza

jeśli chodzi o pył PM2,5 i PM10 przedstawiają poniższe ryciny.
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go. Celem działań w tym zakresie jest zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, wspieranie

rozwoju technologicznego i innowacji, tworzenie możliwości rozwoju regionalnego oraz większe bezpieczeń-

stwo dostaw energii zwłaszcza w skali lokalnej. 

Energia odnawialna, nazwana jest też „zieloną” powstaje na skutek przetwarzania innych form energii,

których używanie nigdy nie spowoduje dłuższego ich deficytu. Jej zasoby są praktycznie niewyczerpalne, po-

nieważ są na bieżąco uzupełniane w naturalnych procesach. W efekcie dają nam energię cieplną, elektrycz-

ną i paliwa silnikowe 

W gminie Liszki panują korzystne warunki klimatyczne dla rozwoju sektora odnawialnych źródeł ener-

gii. Występują tutaj dobre warunki do produkcji energii z biomasy, czyli drewna i roślin energetycznych. W

przypadku biogazu nie są obecnie stwierdzone korzystne działania w zakresie jego wykorzystania.   

Biorąc pod uwagę podział Polski na strefy wiatrowe, Gmina Liszki znajduje się w zasięgu IV strefy –

mało korzystnej pod względem wykorzystania energii kinetycznej wiatru. W chwili obecnej na terenie Gminy

Liszki nie ma farm wiatrowych. Zgodnie z aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy oraz Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa

gazowe nie przewiduje się lokalizacji farm wiatrowych.

Istnieje natomiast ekonomiczne uzasadnienie dla wykorzystania na terenie gminy energii solarnej. Pro-

mieniowanie słoneczne w ciągu roku wynosi średnio 1000 kWh/m2, zaś nasłonecznienie osiąga wartość rzę-

du 1450-1500 h/rok. Są to warunki sprzyjające wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego w instala-

cjach solarnych i fotowoltaicznych. Kolektory słoneczne posłużyć mogą do wykorzystania w budynkach uży-

teczności publicznej i zabudowie prywatnej do ogrzewania wody oraz jako wsparcie pracy pieców gazowych.

Efekty  realizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  gminy  Liszki na  lata  2014–2017  w

zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza

Raporty Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie pokazują brak poprawy stanu

jakości powietrza w latach 2014-2017. Zadania zaplanowane w poprzednim Programie Ochrony Środowiska,

które zostały zrealizowane w ostatnich latach nie przyniosły zamierzonego efektu. Nadal przekroczone są

poziomy  dla pyłu PM10, PM2,5 (zarówno poziom dopuszczalny jak i docelowy) oraz benzo(a)pirenu. Nie

wszystkie  zaplanowane w poprzednim Programie Ochrony Środowiska zadania zostały  zrealizowane, co

mogło mieć wpływ na brak poprawy jakości powietrza w strefie małopolskiej. 

Stałe przekroczenie poziomów dopuszczalnych występuje pomimo sprawnej realizacji w gminie oraz

całym  powiecie  krakowskim  działań  z  zakresu  modernizacji  dróg.  Dlatego  w  kolejnej  perspektywie

należałoby  skoncentrować  się  na działaniach  ograniczających  emisję  zanieczyszczeń  z  sektora

mieszkaniowego. 

W  poprzednich  latach  zrealizowano  zadania  polegające  opracowaniu  i  wdrożeniu  dokumentów

określających  cele  strategiczne  dążących  do  podnoszenia  efektywności  energetycznej,  oceny  stanu

aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

Ponadto  poprzedni  Program  Ochrony  Środowiska  nie  wyznaczał  zadań  polegających

na uwzględnieniu  w dokumentach  planistycznych  sposobów  zabudowy  i zagospodarowania  terenów

umożliwiających ograniczenie emisji  substancji  do powietrza.  Dlatego w Programie Ochrony  Środowiska

na lata  2018–2021  należy  podjąć  takie  działanie.  Należy  również  kontynuować  działania   polegające
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na promowaniu budownictwa z materiałów energooszczędnych.  Konieczne  jest  również  podjęcie  działań

mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń z indywidualnych palenisk domowych. 

W związku z czym nie został osiągnięty efekt ekologiczny polegający na osiągnięciu dobrego stanu

powietrza wszystkich substancji w województwie małopolskim. 

Tabela 13. Efekty realizacji zadań z lat 2014 - 2017 zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska
dla gminy Liszki na lata 2014–2017 w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

Lp. Cele Zadania Lata realizacji Efekt realizacji

1.

Termomodernizacja budynków oraz
wspieranie budownictwa
energooszczędnego w

budownictwie mieszkaniowym

2014-2021 b.d.

2.
Budowa i modernizacja dróg

gminnych
2014-2021

Wykonanie  nowych  nawierzchni  as-
faltowych wraz z chodnikami

3.
Opracowanie i wdrożenie Planu

Gospodarki Niskoemisyjnej
2014-2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zo-
stał wykonany na
zlecenie  Stowarzyszenia  Metropolia
Krakowska, którego
członkiem  jest  m.in.  Gmina  Liszki.
Gmina poniosła jedynie
koszt wydania opinii do PGN w wy-
sokości 1845,00 zł

4.

Aktualizacja założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, paliwa

gazowe i energię elektryczną oraz
w razie konieczności opracowania

planu

2016 b.d.

5.

Wyeliminowanie spalania
pozostałości roślinnych na

powierzchni ziemi poprzez kontrole
gospodarstw domowych przez
upoważnionych pracowników

Urzędu Gminy i Policji

2014-2021 W trakcie realizacji

6.
Stwarzanie warunków dla rozwoju
ruchu rowerowego – Rozbudowa

ścieżek rowerowych
2014-2021 b.d.

7. Przedkładanie Marszałkowi
Województwa małopolskiego

sprawozdań z realizacji działań
ujętych w Programie Ochrony
Powietrza dla województwa

małopolskiego

2014-2021 Sprawozdania  zostały  przesłane
Marszałkowi Województwa
w wymaganym terminie
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Lp. Cele Zadania Lata realizacji Efekt realizacji

8.

Kontrole przestrzegania zakazu
spalania odpadów w urządzeniach

grzewczych i na otwartych
przestrzeniach

2014-2021

Podczas przeprowadzanych czynno-
ści badających
prowadzenie prawidłowej gospodarki
wodno- ściekowej
dokonywana  jest  weryfikacja  doty-
cząca: ilości osób
zamieszkałych w nieruchomości, ilo-
ści osób które zostały
zgłoszone w deklaracji  o  wysokości
opłaty za
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz czy
nieruchomość  wyposażona  jest  w
kontener na zmieszane
odpady, w który powinna być zaopa-
trzona każda posesja.
Jeżeli  w  powyższym urząd  posiada
jakąś wątpliwość lub
dostaje  sygnał  od  mieszkańców,  że
właściciel danej
nieruchomości  nie  oddaje  odpadów,
sprawdzany jest stan
faktyczny (tj. ilość i częstotliwość od-
biorów z danej posesji) w
firmie wykonującej usługę na terenie
Gminy Liszki. Jednak na
każdy  przypadek  poinformowania
Urzędu o
nieprawidłowościach  występujących
u konkretnego
mieszkańca lub grupy mieszkańców
stosuje się ww.
czynności.  Należy  wspomnieć,  iż
Gmina Liszki nie posiada
straży gminnej-  po godzinach pracy
Urzędu, dyżur pełni
Komisariat Policji w Zabierzowie, któ-
ry może wg posiadanych kompeten-
cji ukarać sprawcę wykroczenia man-
datem.

9.
Modernizacja dróg wojewódzkich

na terenie Gminy Liszki
2014-2021

Modernizacja dróg, wykonanie chod-
ników, wykonanie ronda
w Kryspinowie

10.
Modernizacja dróg powiatowych na

terenie Gminy Liszki
2014-2021

Modernizacja dróg, wykonanie chod-
ników

11. Realizacja zapisów Programu
ochrony powietrza dla

województwa małopolskiego na
szczeblu gminnym

2014-2021 Edukacja w zakresie ochrony powie-
trza prowadzona była
przez  placówki oświatowe zlokalizo-
wane na terenie Gminy.
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Lp. Cele Zadania Lata realizacji Efekt realizacji
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12. Rozbudowa sieci gazowej
zapewniającej podłączenie nowych

użytkowników

2014-2021 b.d.
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Źródło zadań: „Program Ochrony Środowiska dla gminy Liszki na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”

Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy

Liszki w kwestii ochrony powietrza atmosferycznego. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla gminy na

lata 2018-2021  z perspektywą do 2024 roku

Tabela 14. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Bliska odległość od dużego miasta Krakowa- 
ośrodek gospodarczy, akademicki, kulturalny

 Potencjał w wykorzystaniu odnawialnych 

źródeł energii szczególnie biomasy

 Możliwości dofinansowania do inwestycji 

poprawiających jakość powietrza

 Brak punktu pomiaru monitoringu jakości 

powietrza na terenie gminy

 Ograniczone możliwości korzystania z energii 

odnawialnej w indywidualnych systemach 

grzewczych ze względu na bariery finansowe i

techniczne

 Emisja zanieczyszczeń powstających 

w procesie spalania paliw w środkach 

transportu drogowego

 Emisja zanieczyszczeń z procesu spalania 

paliw w celach grzewczych

SZANSE ZAGROŻENIA

 Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez 
termomodernizacją budynków mieszkalnych

 Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców

 Stosowanie urządzeń grzewczych 

realizujących technologię „czystego spalania 

węgla”, np. kotłów nowej generacji

 Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii

 Stosowanie w gospodarstwach domowych 

przestarzałych konstrukcyjnie, nisko 

sprawnych urządzeń grzewczych

 Nieprawidłowa eksploatacja pieców 

centralnego ogrzewania poprzez spalanie złej 

jakości paliw energetycznych w postaci 

zasiarczonych niskokalorycznych węgli, 

mułów węglowych oraz odpadów 

komunalnych, głównie w formie tworzyw 

sztucznych

 Napływ zanieczyszczeń prekursorów ozonu 

spoza granic gminy
Źródło: Opracowanie własne

Największym problemem Gminy Liszki w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza jest duże zanie-

czyszczenie spowodowane niską emisją. Szansą na poprawę stanu tego obszaru interwencji jest termomo-

dernizacja budynków mieszkalnych, wymiana indywidualnych systemów grzewczych, a także wzrost wyko-

rzystania odnawialnych źródeł energii. Priorytetem w tym zakresie będzie edukacja ekologiczna mieszkań-

ców gminy, aby uświadomić im negatywny wpływ nieodpowiedniej eksploatacji urządzeń grzewczych na śro-

dowisko.
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Zagrożenia hałasem

Analiza stanu wyjściowego

Hałasem, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

są dźwięki  o  częstotliwościach  od  16  Hz  do  16  000  Hz.  Występujący  w  środowisku  naturalnym hałas

spowodowany ludzką działalnością można podzielić na:

 hałas komunikacyjny;

 hałas przemysłowy (instalacyjny).

Klimat akustyczny ocenia się ilościowo przy pomocy równoważnego poziomu dźwięku A (LAeq), wyra-

żonego w decybelach [dB], będącego poziomem uśrednionym w funkcji czasu. „Wymagane standardy doty-

czące klimatu akustycznego określa zmieniające rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). W rozporządze-

niu zawarte są dopuszczalne poziomy hałasu dla poszczególnych rodzajów źródeł (dróg i linii kolejowych, li-

nii  elektroenergetycznych, startów, przelotów i  lądowań statków powietrznych oraz pozostałych obiektów

działalności będących źródłami hałasu), w odniesieniu do rodzaju terenów podlegających ochronie wyróżnio-

nych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje. Wskaźnikami oceny hałasu stosowanymi

w polityce długookresowej,  w szczególności przy sporządzaniu map akustycznych, są:

 LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB),wyznaczony w ciągu

wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (6.00-18.00), pory wieczoru (18.00-22.00) i pory

nocy (22.00-06.00),

 LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB wyznaczony w ciągu wszystkich pór

nocy (22.00-06.00).

W ramach czynności kontrolnych stosowanym wskaźnikiem oceny hałasu jest poziom równoważny

LAeqD dla pory dnia (godz. 600-2200) oraz poziom równoważny LAeqN dla pory nocy (godz. 2200-600).”

Tabela 15. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy
źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków

powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki
mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do

jednej doby

Lp Rodzaj terenu
Dopuszczalny poziom hałasu w dB

 Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu

LAeq D

Przedział
czasu

odniesieni
a równy

16
godzinom

LAeq N

przedział
czasu

odniesienia
równy 8

godzinom

LAeq D

przedział czasu
odniesienia

równy 8
najmniej

korzystnym
godzinom dnia

kolejno po sobie
następującym

LAeq N

 przedział czasu
odniesienia

równy 1
najmniej

korzystnej
godzinie nocy

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

50 45 45 40

2. a. Tereny zabudowy 61 56 50 40
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Lp Rodzaj terenu
Dopuszczalny poziom hałasu w dB

 Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu

LAeq D

Przedział
czasu

odniesieni
a równy

16
godzinom

LAeq N

przedział
czasu

odniesienia
równy 8

godzinom

LAeq D

przedział czasu
odniesienia

równy 8
najmniej

korzystnym
godzinom dnia

kolejno po sobie
następującym

LAeq N

 przedział czasu
odniesienia

równy 1
najmniej

korzystnej
godzinie nocy

mieszkaniowej jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy związanej

ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży2)

c. Tereny domów opieki 
społecznej

d. Tereny szpitali w miastach
3. a. Tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego

b. Tereny zabudowy zagrodowej
c. Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe2)

d. Tereny mieszkaniowo-usługowe

65 56 55 45

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

68 60 55 45

Objaśnienia:
1)   Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2)   W  przypadku  niewykorzystywania  tych  terenów,  zgodnie  z  ich  funkcją,  w  porze  nocy,  nie  obowiązuje  na  nich  dopuszczalny  poziom  hałasu  
w porze nocy.
3)   Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlo-
wych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę
śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
Źródło:  Rozporządzenie Ministra Środowiska  z  dnia 14  czerwca 2007  r.  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.  U.  z 2014
poz.112).

Tabela 16. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i
przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N,

które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w
odniesieniu do jednej doby

L.p. Rodzaj terenu
Dopuszczalny poziom hałasu w dB

 Starty, lądowania i przeloty
statków powietrznych

Linie elektroenergetyczne

LAeq D

Przedział
czasu

odniesienia
równy 16
godzinom

LAeq N

przedział czasu
odniesienia

równy 8
godzinom

LAeq D

Przedział
czasu

odniesienia
równy 16
godzinom

LAeq N

przedział czasu
odniesienia

równy 8
godzinom

1. a. Strefa ochronna „A” 
uzdrowiska 

b. Tereny szpitali, 
domów opieki 
społecznej

c. Tereny zabudowy 
związanej ze stałym 
lub czasowym 

55 45 45 40

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4; 61-058 Poznań



40

L.p. Rodzaj terenu
Dopuszczalny poziom hałasu w dB

 Starty, lądowania i przeloty
statków powietrznych

Linie elektroenergetyczne

LAeq D

Przedział
czasu

odniesienia
równy 16
godzinom

LAeq N

przedział czasu
odniesienia

równy 8
godzinom

LAeq D

Przedział
czasu

odniesienia
równy 16
godzinom

LAeq N

przedział czasu
odniesienia

równy 8
godzinom

pobytem dzieci i 
młodzieży1)

2. a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jedno- 
i wielorodzinnej oraz 
zabudowy zagrodowej
i zamieszkania 
zbiorowego

b. Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe1)

c. Tereny 
mieszkaniowo-
usługowe

d.Tereny w strefie 
śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. 
mieszkańców2)

60 50 50 45

Objaśnienia:
1)   W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
2)   Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przy-
padku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabu-
dową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112).

Hałas jest czynnikiem stresogennym. Przy długotrwałej ekspozycji powoduje m. in. choroby układu

krążenia,  choroby psychiczne i  zaburzenia  snu.  Terenami podlegającymi ochronie akustycznej są tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej,  zagrodowej, tereny szpitali,  szkół, domów opieki

społecznej,  uzdrowisk  oraz  tereny  rekreacyjno-wypoczynkowe.  Oceny  stanu  akustycznego  środowiska

dokonuje się na podstawie wskaźników krótkookresowych i długookresowych. Wskaźniki krótkookresowe w

odniesieniu do jednej doby dla pory dnia LAeq D i dla pory nocy LAeq N mają zastosowanie do ustalania i

kontroli warunków korzystania ze środowiska. Wskaźniki długookresowe dla przedziału odniesienia równemu

wszystkim dobom w roku dla pory dzienno-wieczorno-nocnej LDWN i nocnej LN stosuje się do prowadzenia

długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem np. podczas sporządzania map akustycznych i

programów ochrony środowiska.

Hałas komunikacyjny

Najistotniejsze  źródła  hałasu  na  terenie  gminy  Liszki  to  źródła  komunikacyjne.  Ich  wpływ  jest

szczególnie uciążliwy dla mieszkańców miejscowości położonych przy szlakach komunikacyjnych. Głównym

czynnikiem  uciążliwości  akustycznej  jest  ruch  pojazdów  ciężkich.  Ilość  pojazdów  zarejestrowanych  w

powiecie  systematycznie  wzrasta,  przy  czym  można  zauważyć  wzrost  ilości  pojazdów  ciężarowych  i

ciągników, które są znacznym źródłem hałasu.

Hałas  wynikający  z  przemieszczania  się  samochodów  oraz  pojazdów  ciężarowych  związany  jest

przede  wszystkim  z  bliskością  do  miasta  Krakowa.  Czynnikami  wpływającymi  na  poziom  hałasu
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komunikacyjnego są natężenie i  płynność ruchu,  procentowy udział  pojazdów ciężarowych w strumieniu

pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu,

przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy.

Hałas  komunikacyjny  ma  dominujący  wpływ  na  klimat  akustyczny.  Poziom  dźwięku  poszczególnych

rodzajów pojazdów przedstawia się następująco:

− Pojazdy jednośladowe 79–87 dB;

− Samochody ciężarowe 83–93 dB;

− Autobusy i ciągniki 85–92 dB;

− Samochody osobowe 75–84 dB;

− Maszyny drogowe i budowlane 75–85 dB;

− Wozy oczyszczania miasta 77–95 dB.

Hałas komunikacyjny oddziałuje w coraz większym stopniu na środowisko i zdrowie mieszkańców, co

spowodowane  jest  wzrostem  liczby  środków  transportu.  Dynamikę  zmian  liczby  pojazdów  w  powiecie

krakowskim  przedstawia  wykres  poniżej.  Liczba  pojazdów  w  powiecie  krakowskim,  na  terenie  którego

znajduje się gmina Liszki, od 2014 roku nieprzerwanie wzrasta, dotyczy to zarówno pojazdów osobowych,

jak i ciężarowych. 

Tabela 17. Zmiany liczby pojazdów w powiecie krakowskim w latach 2014-2016

Wyszczególnienie 2014 2015 2016

Pojazdy samochodowe i ciągniki 211 572 218 635 226 562

Samochody osobowe 154 738 160 234 166 493

Samochody ciężarowe 29 531 30 139 30 756

Ciągniki rolnicze 13 648 13 808 16 040
źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wg danych GUS w latach 2014 – 2016 liczba pojazdów samochodowych i ciągników wzrosła o 14 990

sztuki. Natomiast liczba pojazdów osobowych wzrosła o 11 755 sztuki, a ciężarowych o 1 225 sztuk. 

Zgodnie z art. 117 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

prowadzi badania i dokonuje oceny klimatu akustycznego terenów nie objętych obowiązkiem wykonywania

map akustycznych tj. aglomeracji poniżej 100 tys. mieszkańców oraz liniowych źródeł hałasu o mniejszym

natężeniu ruchu (drogi - poniżej 3 mln rocznie, linie kolejowe - poniżej 30 tys. pociągów rocznie).

W ramach podsystemu monitoringu hałasu komunikacyjnego i zgodnie z informacją WIOŚ realizował

w 2016 roku zadanie związane z pomiarem i oceną hałasu zgodnie z „Programem Państwowego monitorin-

gu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2016-2020”. Rozmieszczenie punktów pomiarowych na

terenie województwa małopolskiego przedstawia poniższy rysunek. 
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Rysunek 15. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie
województwa małopolskiego w 2016 roku

Źródło: http://www.krakow.pios.gov.pl

Badania przeprowadzono w trzech punktach dla oceny hałasu długookresowego oraz dwunastu punk-

tach oceny hałasu długookresowego. Badania objęły również trzy punkty monitoringu hałasu kolejowego. Na

terenie gminy Liszki nie był zlokalizowany punkt pomiarowy. Najbliższy pomiar dokonany był w odległości

około 25 kilometrów w miejscowości Olszyny. Zarejestrowane wartości w tym punkcie pomiarowym zawiera

poniższa tabela.

Tabela 18. Wyniki pomiaru hałasu krótkookresowego w punkcie Olszyny w 2016 roku

Miejscowość
Równoważny poziom dźwięku A (LAeq) [Db]

pora dzienna pora nocna

DW 781 - Olszyny 67,6 61,8
Źródło: http://www.krakow.pios.gov.pl

Hałas jest zjawiskiem uciążliwym, a w wielu przypadkach szkodliwym dla człowieka i innych organi-

zmów żywych. Powoduje negatywne zmiany w układzie krążenia, pokarmowym i mięśniowo-stawowym, a

także zakłócenia równowagi emocjonalnej u osób zamieszkałych w rejonie hałasu powyżej 65 dB. Hałas ob-

niża również poziom koncentracji, zwiększa stres, podnosi temperaturę ciała, zaburza sen, powoduje wcze-
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śniejsze starzenie się, może także prowadzić do rozwoju schorzeń o podłożu nerwicowym. Hałas wpływa

również na zmniejszenie lub utratę wartości terenów rekreacyjnych lub leczniczych. 

Istnieje zagrożenie, iż ciągły wzrost liczby środków transportu spowoduje większą emisję hałasu, dlate-

go  ważne  jest  prowadzenie  działań  zapobiegających  zanieczyszczeniom środowiska  hałasem,  zarówno

technicznych – stosowanie odpowiednich nawierzchni dróg, remonty dróg, jak i organizacyjnych, w tym mię-

dzy innymi wprowadzanie ograniczeń dozwolonych prędkości ruchu. W przypadku gdy zastosowane działa-

nia zapobiegające nie przyniosą oczekiwanego efektu, należy podjąć działania minimalizujące, np. lokaliza-

cję ekranów akustycznych. 

Badania  monitoringowe hałasu wykazały,  że  hałas  komunikacyjny w dalszym ciągu  jest  jednym z

największych zagrożeń i stanowi uciążliwość dla mieszkańców. Na podstawie pomiarów wykonanych w 2016

r.  oraz  w latach poprzednich można stwierdzić,  że  poziom zagrożenia  hałasem komunikacyjnym jest  w

dalszym ciągu znaczący dla mieszkańców (duża liczba osób narażonych). 

Gmina Liszki znajduje się w odległości około 7 km od Portu Lotniczego Kraków-Balice. Dla terenu

lotniska utworzony został Uchwałą nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja

2009 r. obszar ograniczonego użytkowania. Obszar podzielony został na trzy strefy:

 strefę A, której granicę wyznacza od zewnątrz maksymalny zasięg izolinii  hałasu nocnego

LN = 50 dB lub izolinii hałasu LDWN 60 dB, od wewnątrz granica lotniska

  strefę  B,  której  granicę  wyznacza  od  zewnątrz  izolinia  LDWN =  55  dB,  od  wewnątrz

maksymalny zasięg izolinii LN = 50 dB, LDWN = 60 dB lub granica lotniska

 strefę  C,  której  granicę wyznaczają  izolinie  hałasu  LN =  45dB,  od  wewnątrz  maksymalny

zasięg izolinii LDWN = 55 dB. 

W  granicach  stref  wprowadzone  zostały  następujące  przepisy  związane  z  planowaniem  i

zagospodarowaniem terenu:

Strefa A:

 zakaz przeznaczania terenów pod zabudowę mieszkaniową jedno- i  wielorodzinną oraz

zabudowę zagrodową 

 zakaz tworzenia terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem, 

 bez względu na obecną funkcję terenów zakaz budowy budynków mieszkalnych jedno i

wielorodzinnych oraz zabudowy zagrodowej, 

 dopuszczenie  do  użytkowania  lub  rozbudowy  istniejącej  zabudowy  mieszkaniowej

jednorodzinnej  oraz  zabudowy  zagrodowej  przy  zapewnieniu  spełnienia  warunków

budowlanych zapewniających dotrzymanie norm hałasu w pomieszczeniach, 

 zakaz budowy szpitali, domów opieki, obiektów związanych ze stałym lub wielogodzinnym

pobytem dzieci i młodzieży, 

 zakaz zmiany funkcji budynków z niemieszkalnych na mieszkalne.
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Strefa B:

 zakaz budowy szpitali, domów opieki, obiektów związanych ze stałym lub wielogodzinnym

pobytem dzieci i młodzieży, 

 dopuszczenie  do  użytkowania  istniejących  obiektów  związanych  z  wielogodzinnym

pobytem dzieci i  młodzieży nie funkcjonujących w porze nocnej (szkoły nie prowadzące

internatów, schronisk młodzieżowych, kolonii itp.) przy zapewnieniu wymaganego komfortu

akustycznego  wewnątrz  pomieszczeń,  oraz  dostępu  dzieci  i  młodzieży  w  czasie  zajęć

lekcyjnych do terenów sportowych.

Strefa C:

 dopuszczenie  bez  ograniczeń  użytkowania  istniejących  obiektów  związanych  z

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży nie funkcjonujących w porze nocnej (szkoły nie

prowadzące internatów, schronisk młodzieżowych, kolonii itp.).

Ostatni pomiar hałasu lotniczego prowadzony przez Państwowy Monitoring Środowiska Przyrodniczego z

siedzibą w Krakowie odbył się w 2015 roku. Zanotowane wartości w punkcie pomiarowym Balice zawiera

poniższa tabela.

Tabela 19. Wyniki pomiaru hałasu lotniczego na terenie Lotniska Kraków-Balice
przeprowadzone w 2015 roku

Nazwa
punktu

Współrzędne geograficzne
punktu

Równoważny poziom dźwięku A
(LAeq) [dB]

Przekroczenia wartości
dopuszczalnych [dB]

szerokość długość pora dzienna pora nocna pora dzienna pora nocna

Balice 50o05’07,2’’ 19o50’55,8’’ 59,1 53,9 - 3,9
Źródło: WIOŚ Kraków

Punkt pomiarowy Balice zlokalizowany był w rejonie zabudowy mieszkaniowej. Podczas przeprowadzanych 

pomiarów zanotowano przekroczenia dopuszczalnych wartości w porze nocnej. Wartość ta została 

przekroczona o 3,9 [dB].   

Hałas przemysłowy

Hałas  instalacyjny  obejmuje  zarówno  dźwięki  emitowane  przez  różnego  rodzaju  maszyny  i

urządzenia, a także części procesów technologicznych, jak i instalacje oraz wyposażenie małych zakładów

rzemieślniczych  i  usługowych.  Do  hałasów  instalacyjnych  zalicza  się  także  dźwięki  emitowane  przez

urządzenia  obiektów  handlowych  (wentylatory,  urządzenia  klimatyzacyjne  itp.),  a  także  -  urządzenia

nagłaśniające w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych.

Na  terenie  gminy  Liszki funkcjonujące  przedsiębiorstwa,  warsztaty  oraz  podmioty  gospodarcze

oferujące usługi o charakterze komercyjnym mogą być źródłem tego typu hałasów.

Dla  większych  zakładów  wymagania  co  do  poziomów  hałasu  z  instalacji  określone  zostały  w

pozwoleniach zintegrowanych. 

Działalność  interwencyjna  oraz  kontrolna  WIOŚ  w  Krakowie  wykazuje  dużą  skuteczność  w
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likwidowaniu  uciążliwości  akustycznej  obiektów,  które  prowadzą  jakąkolwiek  działalność  gospodarczą.

Zakłady szybko dostosowują się do obowiązujących norm (zwłaszcza po otrzymaniu decyzji o nałożeniu kary

pieniężnej). Coraz częściej sprawy dotyczące rozprzestrzeniania się hałasu rozpatrywane są już na etapie

planowania i lokalizacji inwestycji. Duże problemy w tym zakresie występują natomiast w przypadku zmian

sposobu użytkowania obiektów. W przypadku projektowanie i budowa zabezpieczeń ograniczających hałas

dopiero już po zakończeniu inwestycji generowane są dodatkowe, często bardzo wysokie koszty.

Źródła emisji hałasu związane z działalnością zakładów przemysłowych stanowią znikomą uciążliwość

w skali całej gminy Liszki. Zakłady przemysłowe i usługowe zlokalizowane na terenie gminy funkcjonują z

zachowaniem  odpowiednich  norm  w  zakresie  emisji  hałasu,  nie  zaburzając  tym  samym  klimatu

akustycznego otoczenia. Zmiany w tym zakresie mogłyby nastąpić w przypadku powstania na terenie gminy

nowych  zakładów  przemysłowych,  o  czym  w  chwili  obecnej  brak  informacji,  dlatego  ocenia  się,  że  w

najbliższych latach poziom hałasu przemysłowego nie powinien ulec zmianie. 

Efekty  realizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  gminy  Liszki na  lata  2014–2017  w

zakresie zagrożenia hałasem

W poprzednim Programie Ochrony Środowiska zaplanowano zadania na lata 2014–2017 z zakresu

ograniczania hałasu. Prace polegające na modernizacji dróg również przyczyniły się do poprawy klimatu

akustycznego. Niemniej  jednak wzrastający ruch samochodowy i  możliwość lokalizacji  nowych zakładów

przemysłowych na terenie gminy stwarzają ryzyko pogorszenia klimatu akustycznego. Brak stałego punktu

monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie miny oraz ww. ryzyka stwarzają konieczność kontynuowania

działań w obszarze ochrony przed hałasem. 

Tabela 20. Efekty realizacji zadań z lat 2014-2017 zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska
dla gminy Liszki na lata 2014– 2017 w zakresie zagrożenia hałasem

Lp. Cele Zadania Lata re-
alizacji

Efekt realizacji

1.
Wprowadzanie standardów akustycznych w
planie zagospodarowania przestrzennego

2014-
2021

Ustalono  w  obowiązujących
mpzp dopuszczalne poziomy
hałasu  w  środowisku  dla  po-
szczególnych kategorii terenów
opisanych w mpzp

2.
Ochrona obszarów o korzystnym klimacie
akustycznym poprzez uwzględnianie ich w
planie zagospodarowania przestrzennego

2014-
2021

Uwzględniono  w  obowiązują-
cych  mpzp  np.  dla  terenów
usług
turystyki dopuszczalne poziomy
hałasu dla terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych poza miastem

3.
Preferowanie niekonfliktowych lokalizacji

obiektów przemysłowych
2014-
2021

b.d.

4.
Kontrola emisji hałasu do środowiska z

obiektów działalności gospodarczej
2014-
2021

b.d.

5.
Realizacja zadań wynikających z Programu

ochrony środowiska przez hałasem dla
województwa małopolskiego

2014-
2021

b.d.

6. Budowa ekranów i instalacja urządzeń
ograniczających hałas wzdłuż uciążliwych

szlaków komunikacyjnych

2014-
2021

b.d.
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Efekt realizacji
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7.

Kontrolowanie oraz eliminowanie
technologii i urządzeń przekraczających

wartości normatywne w transporcie i
przemyśle

2014-
2021

b.d.

8.
Stosowanie rozwiązań technicznych i

organizacyjnych zapobiegających emisji
hałasu do środowiska

2014-
2021

b.d.

Źródło: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2014–2017 z perspektywą na lata 2018-2021”

W związku z powyższym koniecznym jest systematyczny monitoring hałasu na terenie gminy Liszki.

Ponadto należy wyznaczyć na poziomie gminnym zadania systemowe, jak wprowadzanie do mpzp zapisów

dotyczących  ograniczania  zagrożenia  hałasem  oraz  ciągłe  prowadzenie  rejestru  źródeł  uciążliwości

akustycznej.

Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy

Liszki w kwestii zagrożenia hałasem. Na jej podstawie wyznaczono główny problem w obszarze zagrożenia

hałasem i zaplanowano cele i zadania dla gminy na lata 2018-2021.

Tabela 21. Analiza SWOT – obszar interwencji: Zagrożenie hałasem

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Brak dużych zakładów przemysłowych o 

nadmiernej emisji hałasu

 Prowadzenie działań zapobiegawczych w 

zakresie ochrony przed hałasem

 Duża liczba osób narażonych na hałas

 Brak  systematycznych  pomiarów  poziomu

hałasu komunikacyjnego

 Przekroczenia hałasu lotniczego w punkcie

pomiarowym
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SZANSE ZAGROŻENIA

 Wprowadzanie w trakcie remontów dróg 

nowoczesnych nawierzchni obniżających hałas

 Ograniczenie intensywności ruchu drogowego

 Wzrost liczby środków transportu

 Wzrost zapotrzebowania na transport

 Obecność dużego miasta w pobliżu gminy

Źródło: Opracowanie własne

Największym problemem w zakresie zagrożenia hałasem jest lokalizacja gminy w pobliżu dróg krajo-

wych o dużym natężeniu ruchu, jak również brak na terenie gminy Liszki stałego monitoringu hałasu. Hałas

komunikacyjny stanowi główne źródło zanieczyszczenia hałasem, może być jednak redukowany dzięki za-

stosowaniu nowoczesnych nawierzchni obniżających hałas. 

Pola elektromagnetyczne

Analiza stanu wyjściowego

Zanieczyszczenie środowiska promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM) od lat wzbudza obawy

społeczeństwa. Działanie PEM na człowieka jest nieszkodliwe, dopóki jego skutki mieszczą się  w granicach

wyznaczonych przez zdolności  adaptacyjne organizmu. Natomiast może być szkodliwe po przekroczeniu

tych granic.

Podstawowe sztuczne źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego w środowisku to:

 elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia,

 stacje radiowe i telewizyjne,

 łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa,

 stacje radiolokacyjne i radionawigacyjne,

 stacje transformatorowe,

 sprzęt gospodarstwa domowego i powszechnego użytku oraz instalacje elektryczne.

Podstawowe  regulacje  prawne  dotyczące  ochrony  przed  polami  elektromagnetycznymi  zawiera

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Ustawa ta definiuje pola elektromagnetyczne

jako pola elektryczne i magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, a

ochrona  przed  nimi  polega  na  utrzymaniu  poziomów  tych  pól  poniżej  wartości  dopuszczalnych  lub  co

najmniej na tych poziomach, a także zmniejszanie poziomów co najmniej do dpuszczalnych, gdy nie są one

dotrzymane. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku  oraz  sposobów  sprawdzania  dotrzymania  tych

poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192 poz. 1883) określa dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w

środowisku,  zróżnicowane  dla  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę  mieszkaniową  oraz  miejsc

dostępnych dla ludności, a także zakresy częstotliwości promieniowania, dla których określa się parametry

fizyczne,  charakteryzujące  oddziaływanie  pól  na  środowisko.  Dla  terenów  mieszkaniowych  wartość

dopuszczalna składowej elektrycznej wynosi 1kV/m, składowa magnetyczna dla częstotliwości 50 Hz wynosi

60  A/m.  Dla miejsc  dostępnych  dla  ludności  wartość  dopuszczalna  składowej  elektrycznej  pola

elektromagnetycznego wynosi 10 kV/m, a składowej magnetycznej, dla częstotliwości 50 Hz, wynosi 60 A/m.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U 2017 r. poz. 519 z
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późn.  zm.)  okresowe badania  poziomów pól  elektromagnetycznych w  środowisku  prowadzi  wojewódzki

inspektor ochrony środowiska. Jednocześnie zgodnie z art. 124 wojewódzki inspektor ochrony środowiska

prowadzi,  aktualizowany  corocznie,  rejestr  zawierający  informacje  o  terenach,  na  których  stwierdzono

przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych  w środowisku.

Począwszy od roku 2008 monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) realizowany jest w oparciu o

rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  12  listopada  2007  roku  w  sprawie  zakresu  

i  sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.  U. z

2007 r. poz. 1645), które określa zakres i sposób prowadzenia przez wojewódzkich inspektorów ochrony

środowiska badań poziomów pól elektromagnetycznych. 

Głównymi  źródłami  pól  elektromagnetycznych  mającymi  wpływ  na  środowisko  mogą  być  stacje

nadawcze,  przekaźniki  telefonii  komórkowej,  stacje  transformatorowe,  stacje  elektromagnetyczne,  sieci

przesyłowe linie energetyczne o napięciu znamionowym 110 kV i większym. Na terenie gminy Liszki źródłem

promieniowania  niejonizującego  są:  linie  i  stacje  elektroenergetyczne  wysokich  napięć,  urządzenia

radiokomunikacyjne, urządzenia radionawigacyjne i radiolokacyjne, wieże telekomunikacyjne. 

Powszechność telefonii komórkowej jest powodem największego oddziaływania na środowisko (stacje

bazowe łącznie z antenami). Rozmieszczenie stacji bazowych na terenie gminy Liszki i okolic przedstawia

poniższa rycina. 

Rysunek 16.  Lokalizacja stacji bazowych sieci komórkowych w obrębie gminy Liszki

Źródło: http://beta.btsearch.pl/

W  ramach  monitoringu  Wojewódzki  Inspektor  Ochrony  Środowiska  prowadzi  okresowe  badania

kontrolne  poziomów pól  elektromagnetycznych  w  środowisku,  na  podstawie  których  między  innymi  ma

prowadzić rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

W  2016  roku  pracownicy  WIOŚ  w  Krakowie  przeprowadzili  badania  poziomów  pól

elektromagnetycznych w województwie małopolskim, w 45 punktach pomiarowych. Pomiarami objęto miasta

o liczbie ludności powyżej 50 tysięcy, miasta i tereny wiejskie. 
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Rysunek 17. Rozmieszczenia punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych w
środowisku na terenie województwa małopolskiego w 2016 roku

Źródło: http://www.krakow.pios.gov.pl/

Przeprowadzone badania  wchodzą w skład  trzyletniego cyklu  monitoringowego. Na terenie  gminy

Liszki  nie  był  prowadzony  monitoring  pól  elektromagnetycznych  w  ostatnich  latach.  Najbliższy  punkt

pomiarowy znalazł się w odległości około 30 km od Liszek w miejscowości Skała. Zanotowano tam wartość

rzędu 0,31 V/m przy średniej arytmetycznej dla danego obszaru 0,297 V/m.

W związku z brakiem przekroczeń na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i na

terenach dostępnych  dla  ludzi  należy  stwierdzić,  że  występujące na  terenie  gminy  Liszki  natężenia  pól

elektromagnetycznych nie mają znaczącego wpływu na życie społeczne ani gospodarcze. Nie wymuszały

też podjęcia odpowiednich decyzji administracyjnych. 

Efekty  realizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Liszki na  lata  2014–2017 w

zakresie pól elektromagnetycznych

Badania monitoringowe Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska prowadzone w bliskim poło-

żeniu gminy Liszki nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. War-

tość natężenia składowej elektrycznej pola w punktach pomiarowych w zlokalizowanych w powiecie krakow-

skim była wielokrotnie mniejsza od dopuszczalnej i w ostatnich latach odnotowano nieznaczne jej wahania.  

W poprzednim Programie Ochrony Środowiska zaplanowano dwa zadania w zakresie pól elektroma-

gnetycznych na lata 2014-2017, trudno jednak jednoznacznie określić stopień realizacji tych zadań, ponie-
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waż jedno z nich dotyczyło działalności będącej w ramach działalności statutowej urzędów, a drugie dotyczy

działalności bieżącej spółek elektromagnetycznych. Zadanie polegające na modernizacji istniejących sieci

elektromagnetycznych jest realizowane na bieżąco w zależności od stanu technicznego i potrzeb istniejącej

sieci elektroenergetycznej. 

 Niemniej jednak w celu zachowania dobrego stanu ochrony środowiska przed polami elektromagne-

tycznymi należy zamieścić w Programie Ochrony Środowiska, jako dokumencie nadrzędnym dla gminnych

POŚ zadania polegającego na ujmowaniu przy opracowywaniu mpzp szczególnych wymagań wobec środo-

wiska, również w zakresie źródeł pól elektromagnetycznych oraz prowadzenie przez gminę w sposób ciągły

ewidencji  źródeł  wytwarzających pola elektromagnetyczne. Działania te są konieczne w związku z coraz

większą powszechnością telefonii komórkowej i sieci internetowych oraz możliwym stałym wzrostem źródeł

emisji pól elektromagnetycznych na terenie gminy. Dla zahamowania tendencji wzrostu tych poziomów zale-

ca się podjęcie działań w celu utrzymania obecnych poziomów, w szczególności wprowadzanie odpowied-

nich zapisów do mpzp oraz prowadzenia przez organy ochrony środowiska ewidencji źródeł wytwarzających

pola elektromagnetyczne i prowadzenia pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych. 

Tabela 22. Efekty realizacji zadań z lat 2014-2017 zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska
dla Gminy Liszki na lata 2014-2017 w zakresie pól elektromagnetycznych

Lp. Cele Zadania Lata re-
alizacji

Efekt realizacji
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Ograniczenie powstawania źródeł pól
elektromagnetycznych na terenach
gęstej zabudowy mieszkaniowej na

etapie planowania przestrzennego oraz
wprowadzenie zagadnienia pól

elektromagnetycznych do miejscowego
planu zagospodarowania

przestrzennego

2014-
2021

b.d.

2.
Kontrola obecnych i potencjalnych

źródeł promieniowania
elektromagnetycznego

2014-
2021

b.d.

3.

Utrzymanie poziomów
elektromagnetycznego promieniowania

poniżej dopuszczalnego kub co najwyżej
na poziomie dopuszczalnym

2014-
2021

b.d.

4.
Prowadzenie ewidencji źródeł

promieniowania elektromagnetycznego
2014-
2021

b.d

Źródło zadań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2014–201 z perspektywą na lata 2018-2021”

Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy

Liszki w zakresie pól elektromagnetycznych. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla gminy na lata 2018-

2021.
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Tabela 23. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Brak  przekroczeń  dopuszczalnych  poziomów

natężenia  pola  elektromagnetycznego  w

najbliższym punkcie pomiarowym

 Bliskość dużego ośrodka miejskiego

 Brak  punktów  pomiarowych  pól

elektromagnetycznych na terenie gminy

SZANSE ZAGROŻENIA

 Ograniczenie  powstawania  nowych  źródeł

promieniowania  na  terenach  gęstej  zabudowy

mieszkaniowej  na  etapie  planowania

przestrzennego

 Możliwość  powstania  nowych  źródeł

promieniowania elektromagnetycznego

Źródło: Opracowanie własne

Na terenie gminy Liszki nie występują poważne zagrożenia w zakresie pól elektromagnetycznych. Pew-

nym niebezpieczeństwem jest tendencja wzrostu liczby źródeł pól elektromagnetycznych na terenie gminy.

W chwili obecnej poziomy pól elektromagnetycznych nie przekraczają jednak dopuszczalnych wartości. W

chwili obecnej nie ma także planów budowy nowych, dużych źródeł energii na terenie całego województwa,

które mogłyby spowodować istotny wzrost poziomów pól elektromagnetycznych

Gospodarowanie wodami

Analiza stanu wyjściowego

Wody powierzchniowe

Na sieć hydrograficzną gminy Liszki składają się następujące rzeki: 

 Rzeka Sanka

 Rzeka Wisła (od Skawinki do Podłężanki)

 Potok Brzoskiwnka

 Potok Kaszowski

 Potok Czułowski

 Potok Rącznianka

Jakość wód powierzchniowych

Klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych, według stanu chemicznego, dokonuje się na

podstawie analizy pomiarów zanieczyszczeń chemicznych. Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych

wyników ze środowiskowymi normami jakości. Jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli

żadna  z  obliczonych  wartości  stężeń  nie  przekracza  dopuszczalnych  stężeń  maksymalnych  oraz

średniorocznych,  jeżeli  jednak  badana  woda  nie  spełnia  tych  wymagań  określana  jest  jako  „poniżej

dobrego”.  Stan  jednolitej  części  wody,  oceniany  jest  poprzez  porównanie  wyników  klasyfikacji

stanu/potencjały  ekologicznego ze stanem chemicznym. Jednolita część wód może być zaklasyfikowana

jako  będąca  w  „dobrym  stanie”,  jeżeli  jednocześnie  jej  stan/potencjał  ekologiczny  jest  na  poziomie

przynajmniej „dobrym”. W pozostałych przypadkach, czyli jeżeli stan chemiczny jest na poziomie „poniżej

dobrego”, bądź stan/potencjał ekologiczny jest na poziomie „umiarkowanym”, „słabym” lub „złym”, wówczas
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jednolitą część wód ocenia się jako będącą w złym stanie.

WIOŚ  w  Krakowie  w  roku  2015,  podobnie  jak  w  latach  2010-2014  dokonał  monitoringu  wód

powierzchniowych zgodnie z zapisami:  Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW), rozporządzenia

Ministra Środowiska z 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części

wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2001 poz. 1229) oraz zgodnie z wytycznymi GIOŚ. Badania te

prowadzono  w  ramach  monitoringu  diagnostycznego,  operacyjnego,  badawczego  oraz  monitoringu

obszarów  chronionych,  natomiast  uzyskane  wyniki  wykorzystano  do  opracowania  oceny  stanu  wód

powierzchniowych. 

Wyniki monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych znajdujących się na terenie gminy Liszki

przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela 24. Wyniki monitoringu najważniejszych JCWP na terenie gminy Liszki w roku 2015

Lp.
Rok

badania
Nazwa ocenianej

JCWP

Kod
ocenianej

JCWP

Klasyfikacja wskaźników i elementów
jakości wód

Stan/po
tencjał
ekologi

czny

Stan
chemic

zny
StanKlasa

elementów
biologiczny

ch

Klasa
elementów
hydromorfo
logicznych

Klasa
elementów
fizykoche

mii
cznych

rzeki

5. 2015 Sanka
PLRW200
07213589

III II II
umiark
owany

dobry zły

6. 2015
Wisła od Ska-

winki do Podłę-
żanki

PLRW200
01921377

59
V II

poniżej
potencjału
dobrego

zły dobry zły

Źródło: Monitoring rzek w 2015 roku, Kraków

Ogólny  stan wód na terenie  gminy  został  oceniony  jako zły.  Stan/potencjał  ekologiczny oceniono

głównie jako umiarkowany oraz  zły.  Natomiast  stan chemiczny,  został  oceniony,  w obu przypadkach na

poziomie dobrym.

Wody podziemne

Gmina Liszki znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych:

 PLGW2000147 

Tabela 25. Ocena JCWPd 147

Kod

JCWPd

Ocena stanu

chemicznego

Ocena stanu

ilościowego
Ocena stanu

Ocena dla stanu

ilościowego

Ocena ryzyka

nieosiągnięcia celów

środowiskowych
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PLWG

2000147
dobry dobry dobry dobry zagrożona

Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl

Wody podziemne zasilane są głównie poprzez opady atmosferyczne oraz w mniejszym stopniu przez 

infiltrację wód powierzchniowych i dopływ  z podłoża. Przepływ wód następuje w kierunku dolin rzecznych. 

Podstawą drenażu są kopalnie węgla kamiennego i rud. Wschodnia granica JZWPd nr 147 pokrywa się ze 

wschodnią częścią gminy. Granicę tą wyznacza rzeka Wisła od ujścia Soły po ujście rzeki Sanka do Wisły. 

Stanowi ona naturalną warstwę wodonośną. 

Zagrożenie nieosiągnięciem celów środowiskowych przez JCWPd nr 147 spowodowane jest zrzutami 

ścieków komunalnych oraz istnieniem składowisk odpadów komunalnych. Zagrożenia występują również ze 

strony szlaków komunikacyjnych i związanych z nimi zanieczyszczeń. Istotnym czynnikiem jest stosowanie 

środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. Z uwagi na bliskie położenie obszarów górniczych 

zagrożenie warstw wodonośnych  stanowi ascenzja kwaśnych wód kopalnianych po zaprzestaniu 

odwodnienia.

Rysunek 18. Położenie gminy Liszki w obrębie JCWPd 147

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

Dodatkowo gmina leży w obrębie dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych;

 GZWP 326 – Krzeszowice – Pilica 

 GZWP 450 – Dolina Rzeki Wisły (Kraków) 
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Rysunek 19. Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych na terenie Polski

Źródło: www.pgi.gov.pl, stan na dzień 05.2015 r.

Jakość wód podziemnych

Oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd) i w poszczególnych

punktach badawczych dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z 21.12.2015 r. w sprawie

kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U.2016 r. poz. 85), które wyróżnia

pięć klas jakości wód:

 klasa I – wody bardzo dobrej jakości,

 klasa II – wody dobrej jakości,

 klasa III – wody zadowalającej jakości,

 klasa IV – wody niezadowalającej jakości,

 klasa V – wody złej jakości. 

oraz dwa stany chemiczne wód ocenione na podstawie średniej wartości poszczególnych wskaźników ze

wszystkich punktów zlokalizowanych w analizowanej JCWPd: 

 stan dobry ,

 stan słaby.

W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, z siedzibą w Krakowie nie prowadził

badania wód podziemnych na terenie gminy Liszki. 

Pozwolenia wodnoprawne

Narzędziem  zarządzania  stanem  i  jakością  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  w  Polsce  jest
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system pozwoleń wodnoprawnych. W ostatnich latach z  roku na rok wzrasta liczba wydawanych pozwoleń

wodnoprawnych na pobór wód, co jest związane z coraz większym zapotrzebowaniem na wodę, zarówno na

cele mieszkańców, jak i  na cele gospodarcze.  Niewłaściwa i  nadmierna eksploatacja  wód podziemnych

może spowodować obniżanie się poziomów wodonośnych oraz pogorszeniem jakości tych wód. 

Ujęcia wód na terenie Gminy Liszki:

 Ujęcie Głębinowe w Mników (zaopatruje Czułów, część Mnikowa i Cholerzyna)  

Ujęcie wody stanowi studnia zasadnicza S1 o wydajności:

Qe = 55,0 m3/h;

Ośrd. = 1320 m3/h,

Qmax.roczne = 438 000 m3/rok

Głębokość studni – 29,8 m, promień depresji R = 24,0 m; ujęcie wody jest z utworów jurajskich. 

W studni zabudowano pompę typu Grundfos GC3.05

Jakość wody spełnia wymogi normy dlatego zastosowane jest tylko awaryjne chlorowanie wody.

Ujęcie wody dla pełnego jego wykorzystania związane jest ze zbiornikiem wyrównawczym, magazynowym 

wody zlokalizowanym w Czułowie. Zbiornik ma pojemność V = 350 m3

Ze zbiornika woda doprowadzana jest do odbiorców z odpowiednim ciśnieniem za pomocą hydroforni 

wyposażonej w zestaw hydroforowy firmy Instal Compact typ. ZH-CR/M 4.10.8/3 kW – 4 pompy o 

wydajności Q = 2,5 l/2 przy Hp = 5.5 bar.

 Ujęcie Głębinowe w Czułowie – Zrębach (zaopatruje kilkadziesiąt gospodarstw domowych w   

Czułowie)

Ujęcie wody stanowi studnia głębinowa o wydajności:

Qmax.godz. = 2.3 m3/h,

Qśr.d = 27.6. m3/d,

Qmax.roczne = 10074 m3/rok

Ujęcie wody jest z utworów jurajskich. Jakość wody spełnia wymogi normy dlatego zastosowane jest tylko 

awaryjne chlorowanie wody.

Ujęcie wody dla pełnego jego wykorzystania związane jest ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności V = 

6 m3. Przy zbiorniku zabudowano zestaw hydroforowy Instal Compakt typ ZH-ICL/M32.70/0.75 kW dla 

punktu pracy wg eksploatatora Q = 1.5 l/s przy Hp = 5.0 bar

 Ujęcie Głębinowe w Morawicy (zaopatruje Morawicę)  

Ujęcie wody stanowią:

1) Studnia zasadnicza M1 o wydajności

Qe = 15,0 m3/h; Qśr.d = 280 m3/d, Qmax.roczne = nie określono
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Głębokość studni 108 m, promień depresji R = 161 m

2) Studnia M-1 bis o wydajności:

Qe = 7,0 m3/h

Głębokość studni 120 m

Ujęcie wody jest z utworów jurajskich. Jakość wody spełnia wymogi normy dlatego zastosowane jest tylko 

awaryjne chlorowanie wody.

Ujęcie wody dla pełnego jego wykorzystania współpracuje ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności V = 

200 m3. Woda ze zbiornika podawana jest zestawem pompowym na sieć. Zabudowano zestaw pompowy 

Instal Compact URZ/IC/2165. Jest to zestaw typu ZH-ICL/Mp 4.15.5B/5.5 kW bez jednej pompy. Ciśnienie 

pracy zestawu pompowego wynosi 40 m.sł.w.

 Ujęcie Głębinowe w Rącznej (zaopatruje Rączną, Jeziorany, Ściejowice, Kaszów Wyźrał)  

Ujęcie wody stanowią trzy studnie:

S-1 – o wydajności 32 m3/h – wody z utworów trzeciorzędowych z gł. ok. 30 m

SR-2 o wydajności 6 m3/h – wody z utworów jury z gł. ok. 74 m

RD-1 o wydajności 20 m3/h – woda z utworów jury z gł. 57 m

Woda dopływająca do stacji uzdatniania wody wydobytej ze studni S-1 poddawana jest  wstępnej dezynfekcji

podchlorynem sodu, następnie filtracji/adsorpcji na węglu aktywnym a następnie dezynfekcji za pomocą 

lampy UV i podchlorynem sodu. Woda wydobyta ze studni SR-2 oraz RD-1 wymaga tylko okresowo 

dezynfekcji na lampie UV. Ostatecznie zmieszany strumień wody jest dezynfekowany podchlorynem sodu

Ujęcie wody dla pełnego jego wykorzystania związane jest ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności V = 

200 m3. Woda ze zbiornika podawana jest zestawem hydroforowym Instal Compact tyyp Zh-

ICV/M3.10.50/2.2 kw – 3 pompowy dla punktu pracy wg eksploatataora Q=2.5 l/s przy Hp = 4.0 bar

Strefa ochronna

Teren Gminy Liszki objęty jest częściowo strefą ochronną ujęcia wody ustanowioną Rozporządzeniem 

Nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2012r. w 

sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Sanki w km 0+375 na 

potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małop. z 

2012r. poz. 4042). Teren ochrony pośredniej tej strefy obejmuje cała zlewnię rzeki Sanki od źródeł rzeki do 

przekroju ujęcia wody w km 0+375 w Bielanach.

Budowle hydrotechniczne

 stopień wodny Kościuszko

Stopień wodny Kościuszko na rzece Wiśle w km 66 + 400 stanowi element Kaskady Górnej Wisły tworząc

drogę wodną, w skład której wchodzą stopnie wodne Dwory, Smolice, Łączany usytuowane powyżej oraz
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stopnie wodne Dąbie i  Przewóz usytuowane poniżej.  Stopień wodny Kościuszko stanowi trwały element

zagospodarowania  przestrzennego  od  20 lat  –  oddany  do  eksploatacji  w 1997 r.  Stopień  wodny

zlokalizowano w  przekopie  Wisły.  Stopień wodny  zlokalizowano w przekopie  Wisły.  Z  lewej  strony  jazu

zlokalizowana  jest  śluza,  natomiast  przepławka  oraz  wlot  do  kanału  otwartego  zasilającego  w  wodę

elektrownię i tor kajakarstwa górskiego z prawej strony. 

Jaz betonowy trzyprzęsłowy o szerokości przęsła 32 m. Zamknięcia główne jazu stanowią trzy sektory o

konstrukcji stalowej. Jaz piętrzy wodę do poziomu 203,50 m n.p.m. +/- 10 cm. Spad na jazie 4,5 m.

Śluza usytuowana jest po lewej stronie jazu. Śluza posiada parametry eksploatacyjne IV klasy drogi wodnej.

Długość użyteczna komory wynosi 190 m, szerokość 12,0 m. 

W warunkach przepływu wielkich wód,  po opuszczeniu  wszystkich sektorów piętrzenie  na jazie zanika i

wówczas zwierciadło wody układa się w sposób naturalny, stopień nie ma wpływu na przepływ wody. 

Podstawowym zadaniem stopnia wodnego Kościuszko jest utrzymywanie piętrzenia wody dla  umożliwienia

żeglugi na odcinku Górnej  Wisły. Stopień wodny umożliwia również wykorzystanie koncentracji spadu na

jazie dla celów energetycznych oraz zasilania w wodę kanału toru kajakarstwa górskiego. Wybudowanie

stopnia umożliwiło przekroczenie Wisły przez południową obwodnicę Krakowa.

 13 progów

 4 zastawki

 2 ostrogi na Wiśle

 4 obiekty zabudowy podłużnej (opaski brzegowe na Wiśle).

Zagrożenie powodzią

Zagrożenie powodziowe i powodzi zależy od kilku czynników, które są wzajemnie ze sobą powiązane.

Są to zarówno czynniki hydrologiczno-meteorologiczne i morfologiczne, takie jak: hydrografia terenu, zale-

sienie, stan retencji  glebowej,  rolnicze użytkowanie gruntów, napełnienie koryt rzecznych i rozkładu prze-

strzennego oraz wysokości opadu i odpływu powierzchniowego w obszaru dorzecza.

Obszar  gminy  Liszki  należy do najbardziej zagrożonych powodzią terenów. Południowo-wschodnią

część gminy stanowi rzeka Wisła wraz z lewobrzeżnym obwałowaniem i wałami cofkowymi o łącznej długo-

ści 35, 164 km (w tym 31 sztuk śluz wałowych). Podniesienie poziomu wody ponad stan alarmowy w korycie

rzeki powoduje zamknięcie śluz wałowych.

Na  terenie  Gminy  Liszki  występują  obszary  szczególnego  zagrożenia  powodzią  obejmujące  tereny

położone pomiędzy linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który

wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią określone w

oparciu o zasięgi zalewów wodami Q1% i Q10% od Wisły wyznaczone na opracowanych przez Prezesa

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej mapach zagrożenia powodziowego. Na ww. mapach zagrożenia

powodziowego pokazano także granice zalewów wodami Q0,2% oraz obszary narażone na zalanie wodami

powodziowymi  Q1%  w  przypadku  wystąpienia  scenariusza  całkowitego  zniszczenia  wałów

przeciwpowodziowych. 

Mapy  zagrożenia  powodziowego  od  Wisły  wykorzystane  zostały  przez  Wykonawcę  Planu  Zarządzania
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Ryzykiem Powodziowym zrealizowanego  na  zlecenie  Prezesa  Krajowego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej.

Rozporządzenie  Rady Ministrów z  dnia  18  października 2016 r.  w sprawie  przyjęcia  Planu zarządzania

ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r. poz. 1871) weszło w życie w dniu 29

listopada 2016r. 

 W  2011 roku opracowana została „Koncepcja zabezpieczenia powodziowego na odcinku lewego

wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie gmin Liszki i Czernichów – inwentaryzacja istniejącego

zagospodarowania terenu i terenów zalewowych wraz z dokumentacją fotograficzną obrazująca stan urzą-

dzeń – Etap I”.  

Zgodnie  z  tym  dokumentem  na  terenie  gminy  zaproponowano  działania  ochronne  w  następujących

miejscowościach:

 Kaszów

 Wykonanie zbiornika retencyjnego ZB9 na dopływie potoku Kaszowskiego

 Oczyszczanie przepustów

 Kontrola drożności koryta potoku Kaszowskiego

 Kryspinów

 Wykonanie  zbiornika  retencyjnego  ZB8  na  potoku  Czułowskim  pomiędzy  Mnikowem,  a

Gawinkami

 Budowa kanału K4 odciążającego rów RS1 wzdłuż drogi na Piekary o długości około 480 m,

 Budowa kanału K3 odciążającego rów RS2 wzdłuż autostrady A4 na dł. około 1300 m,

 Budowa pompowni P3 przy śluzie wałowej 3 dla odprowadzenia wód z zawala pochodzących

z terenu Stacji Kontroli Pojazdów

 Budowa pompowni P4 przy śluzie wałowej 4 dla odprowadzania wód rowów do Sanki

 Budowa przepustu  w okolicy Węzła Mirowskiego,  budowa pompowni w miejscu wlotu do

Sanki,

 Udrożnienie i  odmulenie odchwaszczenie rowów na terenie Kryspinowa oraz koryta  rzeki

Sanki

 Budowa dodatkowych, położonych wyżej przepustów przy śluzach wałowych nr 3 i 4 

 Piekary

 Budowa zbiornika retencyjnego Z14 na Potoku Piekarskim

 Odkrzaczenie,  odmulenie i  przywrócenie funkcji  istniejącego szerokiego rowu biegnącego

wzdłuż wału Wisły w kierunku Stopnia Wodnego Kościuszko,

 Budowa/odbudowa rowu melioracyjnego K2 o długości 320 metrów pomiędzy mostem PU5,

a istniejącym rowem biegnącym wzdłuż wału Wisły odprowadzającym wody do rzeki Sanki

za Stopniem Wodnym Kościuszko

 Budowa przepompowni P44/45 przy rowie jw. dla pompowania wód dopływających zarówno

z rowu (2) jak i nadmiaru wód Potoku Piekarskiego (po zamknięciu się śluzy wałowej),

 Budowa dodatkowego, położonego wyżej przepustu przy śluzie wałowej 44,

 Udrożnienie,  odmulenie,  odchwaszczenie  rowu biegnącego  wzdłuż  drogi  na  Kraków  (ul.

Mirowska) pomiędzy przysiółkami Pod Górą i Brzeg

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4; 61-058 Poznań



59

 Zlewnia Potoku Stracha i zalewania we wsi Jeziorzany i Ściejowice

 Budowa przepompowni P28,

 Budowa przepompowni P35

 Podniesienie rzędnej drogi Węsocze na odcinku ok. 400 m,

 Podniesienie rzędnej drogi w Zawierzbiu na odcinku ok 400 m,

 Obwałowanie domów w przysiółkach Podwale, Górskie Domy, Gawóra i utworzenie retencji

terenowej ZB13,

 Budowa dodatkowych, położnych wyżej przepustów przy śluzach wałowych nr 28, 31a, 35

Na poniższej rycinie przedstawiono obszar zagrożony zalaniem w wyniku wystąpienia powodzi.

Rysunek 20. Obszary zagrożone podtopieniami w Gminie Liszki

Źródło: http://www.portal.gison.pl/liszki/

Zagrożenie suszą

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie dnia 10.08.2017r. przyjął „Plan przeciwdziałania 

skutkom suszy w regionie wodnym Górnej Wisły”. Dokument ten stanowi wytyczne do prowadzenia ochrony 
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przed suszą w regionie Górnej Wisły. 

Efekty  realizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Liszki na  lata  2014-2017 w

zakresie gospodarowania wodami

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2014–2017 zaplanowano szereg zadań

z zakresu gospodarowania wodami. Ich stopień realizacji oraz ich wpływ na jakość wód powierzchniowych i

podziemnych przeanalizowano w tabeli poniżej.

Tabela 26. Efekty realizacji zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla
Gminy Liszki na lata 2014– 2017 w zakresie gospodarowania wodami

Lp. Cele Zadania Lata realiza-
cji

Efekt realizacji

1.
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Budowa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej na terenie Gminy

Liszki
2014-2016

Wykonanie odcinka kanalizacji o
długości 39,2 km

2.
Budowa i modernizacja sieci

wodociągowej na terenie Gminy
Liszki

2014-2016
Modernizacja sieci wodociągowej

ujęć wody

3.

Prowadzenie ewidencji
przydomowych oczyszczalni

ścieków i zbiorników
bezodpływowych

2014-2016

Wójt  Gminy  Liszki  prowadzi
elektroniczną ewidencję
przydomowych  oczyszczalni
ścieków,  zbiorników  bezodpły-
wowych  oraz  nieruchomości
przyłączonych do
gminnej  sieci  kanalizacji.  Baza
jest na bieżąco aktualizowana

4.

Wspieranie finansowe budowy
indywidulanych systemów

oczyszczania ścieków (głównie na
terenach zabudowy rozproszonej i

obszarach trudnych do
skanalizowania, gdzie jest to

prawnie dozwolone)

2014-2021 b.d.

5.
Budowa zbiorników wodnych w

Czułowie i Rącznej – zapewnienie
dostawy wody

2014-2015
Procedura  przetargowa
planowana na lata 2017-2018
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Lp. Cele Zadania Lata realiza-
cji

Efekt realizacji

6.
Bieżąca konserwacja i utrzymanie

cieków wodnych
2014-2021

- Konserwacja Potoku Rącznian-
ka w km 2+950-3+300 (0,350
km) w m. Rączna - udrożnienie
dna, naprawa uszkodzonego
ubezpieczenia
-  Konserwacja  Potoku  Czułow-
skiego w km 0+000-0+500
(0,500 km) w m. Mników - wyko-
szenie, udrożnienie dna,
wycinka odrostów faszyny
-  Konserwacja  Potoku  Brzo-
skwinka  w  km  3+930-7+050
(3,120
km) w m. Morawica - wykosze-
nie, udrożnienie dna, wycinka
zakrzaczeń oraz drzew z koryta
potoku
-  Konserwacja  Rzeki  Sanka  w
km 7+200-9+450 (2,250 km) w
m. Mników - wykoszenie, udroż-
nienie dna, wycinka odrostów
faszyny
- Konserwacja Potoku Rącznian-
ka w km 1+900-2+840 (0,940
km)  w  m.  Rączna  -  naprawa
uszkodzonego ubezpieczenia
- Konserwacja Potoku Rącznian-
ka w km 1+930-2+150 i 2+530-
2+750 (0,440 km) w m. Rączna -
naprawa uszkodzonego
Ubezpieczenia
- Konserwacja Potoku Piekarski
(Szczyrzawa) w km 0+000-
0+600 (0,600 km) w m. Piekary -
udrożnienie koryta,
usunięcie  przetamowań,  napra-
wa uszkodzonego
ubezpieczenia

7.
Monitorowanie cieków wodnych

oraz utrzymywanie ich w należytym
stanie

2014-2021 Procedura przetargowa planowana
na lata 2017-2018

8. Konserwacja rowów melioracyjnych 2014-2021 Wykonano  konserwację  rowów
w: Kaszowie, Kryspinowie,
Piekarach,  Budzyniu,  Czułowie,
Morawicy, Cholerzynie
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Lp. Cele Zadania Lata realiza-
cji

Efekt realizacji

9.

Zabezpieczenie powodziowe na
odcinku lewego wału

przeciwpowodziowego rzeki Wisły
na terenie Gminy Liszki i

Czernichów

2014-2021

-  Konserwacja  lewego  wału  rz.
Wisły w km 54+630-59+500,
60+180-62+655  i  64+265-
64+765 (7,845 km) w m.
Jeziorzany,  Ściejowice,  Piekary,
Kraków - pierwsze
wykoszenie  traw  ze  skarp  i
korony wału
-  Konserwacja  lewego  wału  rz.
Wisły w km 54+630-59+500,
60+180-62+655  i  64+265-
64+765 (7,845 km) w m.
Jeziorzany,  Ściejowice,  Piekary,
Kraków - drugie wykoszenie
traw ze skarp i korony wału
- Konserwacja śluzy nr 43 w le-
wym wale rz. Wisły w km
60+420  m.  Piekary  -  wymiana
klapy zwrotnej, uzupełnienie
ubytków  betonu  w  przyczółku
wylotowym
-  Konserwacja  lewego  wału  rz.
Wisły w km 54+630-59+500,
60+180-62+655  i  64+265-
64+765 (7,845 km) w m.
Jeziorzany,  Ściejowice,  Piekary,
Kraków - pierwsze
wykoszenie  traw  ze  skarp  i
korony wału
-  Konserwacja  lewego  wału  rz.
Wisły w km 54+630-59+500,
60+180-62+655  i  64+265-
64+765 (7,845 km) w m.
Jeziorzany,  Ściejowice,  Piekary,
Kraków - drugie wykoszenie
traw ze skarp i korony wału
- Konserwacja śluzy nr  6  w le-
wym wale rz. Sanki w km 3+220
m.  Kryspinów  -  wymiana  klapy
zwrotnej, naprawa
przyczółków,  schodów  oraz
ubezpieczenia
-  Usuwanie  szkód  powodzio-
wych na lewym wale rzeki Wisły
w
km  54+750-54+800,  55+480-
55+500, 56+000-56+020 -
0,090  km  m.  Jeziorzany,  gm.
Liszki, pow. krakowski

10.
Realizacja zadań statutowych

gminnych spółek wodnych
2014-2021 b.d.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4; 61-058 Poznań



63

Lp. Cele Zadania Lata realiza-
cji

Efekt realizacji

12.
Kontrole z zakresu prowadzenia

właściwej gospodarki wodnej
2014-2021

Kontrole w zakresie przestrzega-
nia przepisów wynikających z
ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku są dokonywane
zarówno w terenie we współpra-
cy z funkcjonariuszami
Komisariatu  Wodnego  Policji  w
Krakowie lub Komisariatu
Policji  w Zabierzowie jak  i  wła-
ściciele nieruchomości są
wzywani  do  Urzędu  Gminy  ce-
lem przedłożenia stosownych
dokumentów.

Źródło zadań: „Program Ochrony Środowiska dla gminy Liszki na lata 2014–2017 z perspektywą na lata 2018-2021”

Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy

Liszki w zakresie gospodarowania wodami. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla gminy na lata 2018-

2021.

Tabela 27. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Dobry  stan  jednolitych  części  wód

podziemnych

 Opracowanie  koncepcji  zagospodarowania

powodziowego obejmującej teren gminy

 Zły  stan  jednolitych  części  wód
powierzchniowych

SZANSE ZAGROŻENIA

 Ograniczenie  zanieczyszczenia  wód
powierzchniowych

 Duże ryzyko powodziowe

 Brak  stałych  pomiarów  jakości  jednolitej

części  wód  podziemnych  znajdującej  się  na

terenie gminy

 Ryzyko  pogorszenia  jakości  wód

podziemnych

 Lokalne podtopienia i powodzie zwłaszcza 

w porze wiosennych roztopów oraz podczas 

ulewnych opadów w regionie koryta Wisły
Źródło: Opracowanie własne

Głównymi problemami w zakresie gospodarowania wodami na terenie gminy Liszki jest wciąż ryzyko

pogorszenia  stanu  wód  podziemnych  i  powierzchniowych,  wynikający  głównie  z zanieczyszczenia

środowiska wodnego ściekami  komunalnymi  i  rolniczymi,  oraz  pozostałościami  po nawozach rolniczych.

Innym z problemów jest ryzyko wystąpienia powodzi.

Gospodarka wodno-ściekowa

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r.  jest dokumentem
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ustanawiającym  ramy  działania  Unii  Europejskiej  w  dziedzinie  polityki  wodnej.  Transpozycja  przepisów

dyrektywy na grunt prawa polskiego została dokonana ustawą z dnia 18 lipca 2001 r.,  Prawo wodne  (Dz.

U. z 2015 poz. 469 z późn. zm), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017

r.  poz.  519  z  późn.  zm.)  oraz  ustawą  z  dnia  7  czerwca  2001  r.,  o  zbiorowym zaopatrzeniu  w  wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 r. poz. 1989 z późn. zm.).

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi ma służyć przede wszystkim:

 zaspokojeniu zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu,

 ochronie wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie ekologicznym,

 poprawie jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka,

 zmniejszeniu zanieczyszczenia wód podziemnych,

 zmniejszeniu skutków powodzi i suszy.

Analiza stanu wyjściowego

Gospodarka wodna

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej

i ludności w 2014 r. na terenie gminy Liszki wynosiło 378,0 dam3, zaś w 2016 r. 522,0 dam3. W 2014 r. w

gminie Liszki na jednego mieszkańca przypadało zużycie w wysokości 22,7 m3,, a w 2016 roku wynosiło już

30,9 m3.

Długość  sieci  wodociągowej  rozdzielczej  na  terenie  gminy  Liszki  wynosiła  w  2015  r.  200,0  km.

Długość  ta  zwiększyła  się  o  22  km  względem 2014  roku.  Ilość  połączeń  prowadzących  do  budynków

mieszkalnych i  zbiorowego zamieszkania wynosiła w 2014 roku 4 336 szt.,  a w 2015 r.  ilość przyłączy

zwiększyła się o 360 sztuk i wynosiła 4 696 sztuk. Ogółem w gminie Liszki w 2015 r. z sieci wodociągowej

korzystało 90,3% mieszkańców 

Najważniejsze informacje o  rozwoju sieci wodociągowej na terenie gminy Liszki przedstawione zosta-

ły w poniższej tabel. 

Tabela 28. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie gminy Liszki w latach 2014-2016

Lp. Wskaźnik Jednostka 2014 r. 2015 r. 2016 r.

1.
Długość czynnej sieci

rozdzielczej
km 178,0 178,0 200,00

2.
Przyłącza prowadzące do
budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania

szt. 4 336 4 622 4 696

3.
Woda dostarczona

gospodarstwom domowym
dam3 378,0 468,0 522,0

4.
Ludność korzystająca z sieci

wodociągowej
osoba 14 962 15 154 15 339

5.
Ludność korzystająca z

instalacji
% 89,5 90,1 90,3

6.
Zużycie wody na jednego

mieszkańca
m3 22,7 27,9 30,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Stan techniczny sieci wodociągowej określono jako niezadowalający w miejscowości Baczyn oraz na  

Osiedlu Kryspinów. Stan niezadowalający posiada również główna magistrala łącząca Kraków z Gminą 
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Liszki przebiegająca przez miejscowość Kryspinów. W pozostałych miejscowościach gminy Liszki sieć 

wodociągowa jest w stanie technicznym.

Gospodarka ściekowa

Ścieki komunalne

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej w gminie Liszki wynosiła w 2014 r. 109,0 km, a w roku 2016:

175,0  km.  W  latach  2014–2016  odnotowano  wzrost  długości  sieci  kanalizacyjnej  o  66  km. Z  sieci

kanalizacyjnej w 2016 roku korzystało 55,8% mieszkańców gminy. 

W tabeli niżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące sieci kanalizacyjnej na terenie gminy

Liszki w latach 2014–2016.

Tabela 29. Sieć kanalizacyjna na terenie gminy Liszki w latach 2014-2016

Wyszczególnienie Jedn.
Rok

2014 2015 2016

Długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej

km 109,0 109,0 176,0

Przyłącza prowadzące do 
budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania

szt. 2 125 2 929 3 094

Ścieki odprowadzone dam3 292,0 358,0 446,0
% ludności korzystający z 
sieci kanalizacyjnej

% 45,3 54,3 55,8

Ludność korzystająca z sieci
kanalizacyjnej

os. 7 577 9 137 9 477

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Stan techniczny sieci kanalizacyjnej  w gminie Liszki jest zadowalający. Jedynie na terenie Osiedla

Kryspinów stan techniczny uznany jest za niezadowalający.

W celu zidentyfikowania faktycznych potrzeb w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz

uszeregowania  ich  realizacji  w  taki  sposób  aby  wywiązać  się  z  postanowień  dyrektywy  Rady  Unii

Europejskiej z dnia 21 maja 1991r. (91/271/EWG) dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych utworzono

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).W maju 2016 r. Rada Ministrów przyjęła

„Aktualizację Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG.

Krajowy Program Oczyszczania  Ścieków Komunalnych  jest  dokumentem strategicznym, w którym

oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM

większej  od  2000,  w systemy kanalizacyjne  i  oczyszczalnie ścieków komunalnych.  Program koordynuje

działania  gmin i  przedsiębiorstw  wodociągowo-kanalizacyjnych  w realizacji  infrastruktury  sanitacji  na  ich

terenach. 

Ścieki komunalne z gminy Liszki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Piekarach. 

Opis działania:

Ciąg technologiczny ściekowy
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Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni rurociągami tłocznym z przepompowni: Liszki 1, Kryspinów

1, Piekary 1 oraz dowożone taborem asenizacyjnym.

Na  terenie  oczyszczalni  funkcjonuje  jednostanowiskowa  stacja  zlewna  ścieków  dowożonych  w

kontenerze ze stali nierdzewnej, z ociepleniem i własnym ogrzewaniem elektrycznym. Jest ona wyposażona

w pomiar ilościowy i jakościowy ścieków z rejestracją dostawców (czytnik kart magnetycznych), rozdrabniacz

frezowy  i  zawór  ze  złączką  do  mycia.  Ścieki  dowożone  ze  stacji  zlewczej  doprowadzane  są  do

przepompowni lokalnej.

Ścieki rurociągami tłocznymi z przepompowni gminnych i przepompowni lokalnej doprowadzane są do

zblokowanego  urządzenia  służącego  do  mechanicznego  oczyszczania  ścieków  tj.  sitopiaskownika  o

prześwicie 3 mm. Sito wyposażone jest w urządzenie do płukania oraz prasowania skratek. Odwodnione

skratki są gromadzone w pojemnikach, a następnie wywożone na składowisko odpadów. Po opuszczeniu

komory sita, ścieki tafiają do jednokomorowego piaskownika. Wydzielony ze ścieków piasek jest usuwany z

piaskownika za pomocą przenośników ślimakowych i transportowany do pojemników, a następnie wywożony

na  składowisko  odpadów.  Oprócz  piasku  w  piaskowniku  zatrzymywane  są  również  tłuszcze,  które  po

odseparowaniu od ścieków są wywożone do dalszej utylizacji. Pojemniki do gromadzenia skratek i piasku są

zlokalizowane w pobliżu sitopiaskownika. W celu poboru prób ścieków, zamontowano automatyczną stację

zlokalizowaną w pobliżu sitopiaskownika. Piaskownik posiada obejście.

Ścieki po opuszczeniu sitopiaskownika zostają doprowadzone do komory rozdziału przed reaktorami

biologicznymi. W komorze rozdzielczej za pomocą zastawek przelewowych następuje rozdział strugi ścieków

na  dwa  reaktory  biologiczne  pracujące  w  technologii  osadu  czynnego,  

a nadmiar ścieków kierowany jest do zbiorników retencyjnych. Po zakończeniu etapu II, w komorze rozdziału

będzie następował rozdział strugi ścieków na trzy reaktory biologiczne. W celu równomiernego rozdziału

ścieków na poszczególne reaktory, przewidziano w komorze rozdziału montaż zastawek przelewowych z

zabieradłem opuszczanym, pracujących jako przelewy niezatopione. Przepustowość hydrauliczna każdego

reaktora biologicznego wynosi 32,5 dm3/s. Reaktory napowietrzane są drobnopęcherzykowo membranowymi

dyfuzorami rurowymi.

Ścieki z reaktora biologicznego odpływają poprzez stalowe koryta odpływowe do osadnika wtórnego

radialnego.  W osadniku  następuje  sedymentacja  osadu  czynnego i  klarowanie  ścieków  oczyszczonych.

Przepustowość hydrauliczna osadnika wynosi 98 dm3/s. Ścieki oczyszczone z osadnika wtórnego odpływają

do  rowu  melioracyjnego  nr  4  poprzez  komorę  pomiarową  ścieków  oczyszczonych.   W  bezpośrednim

sąsiedztwie komory pomiarowej zamontowano automatyczną stację poboru prób.

Wysedymentowany na dnie osadnika wtórnego osad czynny, za pomocą zgarniacza osadu zgarniany

jeste do leja osadnika, skąd odpływa do przepompowni recyrkulacyjnej. Ciała pływające gromadzące się na

powierzchni ścieków w osadniku, przepompowywane są do kanalizacji wewnętrznej.

Osad powrotny z osadnika wtórnego odpływa do przepompowni recyrkulacyjnej,  a dalej do reaktora

biologicznego. Z przepompowni recyrkulacyjnej odprowadzany jest również osad nadmierny, kierowany do

komór tlenowej stabilizacji osadu.

Powstające na oczyszczalni ścieki bytowo-gospodarcze, popłuczyny, odcieki z prasy do osadów oraz

ciecz  nadosadowa  z  komory  stabilizacji  osadu,  odprowadzane  są  do  przepompowni  lokalnej,   

a następnie na początek układu technologicznego.

W  celu  zabezpieczenia  przed  przepełnieniem  zbiorników  retencyjnych  w  sytuacji  napływów
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katastroficznych ścieków do oczyszczalni, wykonano przelew awaryjny burzowy do kanału odpływowego z

oczyszczalni  ścieków.  Odprowadzenie  ścieków  oczyszczonych  z  przelewu  awaryjnego  po  oczyszczeniu

mechanicznym, tzn. po separacji piasku i skratek, po oddzieleniu tłuszczy oraz po sedymentacji wstępnej

zawiesin,  dodatkowo  rozcieńczonych  ściekami  oczyszczonymi,  odbywa  się  przez  przelew  awaryjny

(katastroficzny) zbiorników retencyjnych do kanału odpływowego poprzez studnię So z oczyszczalni ścieków

(rowu nr  4 w zlewni rzeki  Sanki).  W studni  So następuje  mieszanie  ścieków oczyszczonych w układzie

mechaniczno-biologicznym  oraz  ścieków  oczyszczonych  mechanicznie,  zrzucanych  w  przypadku

przepływów katastroficznych  burzowych przez przelew awaryjny. Powyższe rozwiązanie techniczne chroni

układ  biologiczny  oczyszczalni  przed  jej  uszkodzeniem  tj.  wypłukaniem  osadu  czynnego  z  reaktorów

biologicznych i przerwaniem pracy oczyszczalni.

Na  rurociągu  przelewowym  (katastroficznym  burzowym) zamontowany  jest  pomiar  ilości  ścieków

przelewowych i krotności zadziałania przelewu.  

W okresie zmniejszonych dopływów, zgromadzone w zbiornikach ścieki są odprowadzane do kanalizacji

wewnętrznej oczyszczalni i przez przepompownię lokalną na początek układu oczyszczania.

W  zbiornikach  retencyjnych  dopływające  ścieki  oczyszczone  mechanicznie  (przez  sitopiaskownik  

z separatorem tłuszczów)  podlegają wtórnej  sedymentacji  oraz napowietrzaniu, co daje dodatkowy efekt

oczyszczenia ścieków.

Ciąg technologiczny osadowy

Osad  nadmierny  z  układu  biologicznego  oczyszczania  ścieków  odprowadzany  jest  

z  przepompowni  recyrkulacyjnej  do  komór  tlenowej  stabilizacji  osadu.  W komorach  tlenowej  stabilizacji

osadu  następuje  redukcja  biodegradowalnych  składników  osadu  w  wyniku  biologicznych  mechanizmów

tlenowych.  W  celu  doprowadzenia  tlenu  do  procesu  stabilizacji  stosuje  się  ruszty  napowietrzające  z

membranowymi  dyfuzorami  rurowymi.  Powietrze  dostarczane  jest  ze  stacji  dmuchaw.  Po  tlenowej

stabilizacji,  osad z tej  komory jest usuwany cyklicznie do instalacji  odwadniania.  Osad czerpany jest  za

pomocą pompy i  po wstępnym kondycjonowaniu polielektrolitami podawany na prasę. Odwodniony osad

przy użyciu przenośników ślimakowych transportowany jest z jednoczesną higienizacją wapnem palonym do

kontenerów umieszczonych pod wiatami, a następnie wywożony.

Zamontowano również prasę taśmową, która pozwala na uzyskanie odpowiednich parametrów osadu

odwodnionego oraz zwiększenie niezawodność węzła przeróbki osadów.

Dane na temat ładunków zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu zawierają poniższe tabele. 

Tabela 30. Charakterystyka oczyszczalni w Piekarach [dane na dzień 31.12. 2016]

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość
1. Przepustowość oczyszczalni m3/dobę 1 600
2. Liczba mieszkańców korzystająca z oczyszczalni osoba 8 192
3. Ścieki odprowadzane ogółem w ciągu roku dam3/rok 446,0
4. Ścieki oczyszczone ogółem w ciągu roku dam3/rok 446,0

5.
% ścieków oczyszczonych z podwyższonym

usuwaniem biogenów 
% 100,0

6. Osady wytworzone w ciągu roku (suchy osad) t b.d.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 31. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych po oczyszczeniu dla roku 2014,
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2015, 2016

2014
[kg/rok]

2015
[kg/rok]

2016
[kg/rok]

BZT5 3 394 3 015 3 978

ChZT 18 908 20 925 28 509

zawiesina 5 333 3 325 3 978

azot ogólny 4 848 4 107 4 641

fosfor ogólny 436 568 663

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W miejscowościach słabo skanalizowanych dominują zbiorniki bezodpływowe na ścieki, skąd ścieki są

okresowo  wywożone  wozami  asenizacyjnymi  do  oczyszczalni  ścieków.  Odprowadzanie  ścieków  do

zbiorników  bezodpływowych  powoduje  ryzyko  przedostawania  się  ścieków  komunalnych  do  wód

powierzchniowych i podziemnych. Zbiorniki bezodpływowe mogą być nieszczelne, dlatego gmina powinna

przeprowadzać systematyczną inwentaryzację zbiorników bezodpływowych i kontrolę ich szczelności, w celu

wyeliminowania ryzyka nielegalnego zrzutu ścieków do środowiska. 

W celu wyeliminowania tego problemu w gminie, z roku na rok, wzrasta długość sieci kanalizacyjnej, w

związku z czym jest możliwość przyłączenia większej ilości mieszkańców do zbiorczego systemu usuwania

ścieków. Na terenach, gdzie podłączenie sieci kanalizacyjnej było do tej pory niemożliwe lub nieopłacalne

ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych. 

Tabela 32. Liczba zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w
gminie Liszki w latach 2014-2016 roku

2014 2015 2016

zbiorniki bezodpływowe 1 840 844 1 167

oczyszczalnia przydomowe 136 84 86

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 W 2016 roku na terenie gminy Liszki były 1 167 zbiorniki bezodpływowe. Natomiast w tym samym

okresie liczba przydomowych oczyszczalni ścieków wynosiła 86. W ostatnich latach zmalała liczba zbiorni-

ków bezodpływowych na terenie gminy (o 673 względem 2014 roku) oraz zmalała liczba przydomowych

oczyszczalni (o 50 względem 2014 roku).

Stan gospodarki wodno-ściekowej w dużym stopniu wpływa na jakość życia mieszkańców. W gminie

Liszki stopień zwodociągowania jest bardzo wysoki, 90,3 % mieszkańców korzysta z wodociągu. Nieco niż-

szy  jest  natomiast  wskaźnik  skanalizowania,  który  wynosi  55,8%.  Odpowiednio  rozwinięta  infrastruktura

wodno-kanalizacyjnej ma wpływ na podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, a

tym samym stworzenie możliwości wielofunkcyjnego rozwoju.

Na terenie gminy Liszki realizowanych było wiele projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,

można więc wnioskować, iż w następnych latach nastąpi dalszy rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

co w połączeniu z wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców o konsekwencjach niewłaściwego go-

spodarowania wodami (nieracjonalny pobór wód, zrzut ścieków bezpośrednio do środowiska), będzie powo-

dować pomimo ciągle rosnącego zapotrzebowania na wodę, poprawę jakości wód w perspektywie do 2020 r.
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Planuje się zwiększenie odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, przy równoczesnej mo-

dernizacji sieci kanalizacji. W wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydo-

mowych oczyszczalni ścieków, którą powinna przeprowadzić gmina będą one miały kontrolę nad rozproszo-

nymi obiektami sanitacyjnymi, a tym samym zmniejszy się nielegalny zrzut ścieków do gleby i wód, co przy-

czyni się do oczekiwanej poprawy jakości wód. 

Na terenie gminy, znajduje się jedna stacja uzdatniania wody: SUW w Rącznej. Woda dopływająca do

stacji uzdatniania wody wydobytej ze studni S-1 poddawana jest  wstępnej dezynfekcji podchlorynem sodu,

następnie filtracji/adsorpcji na węglu aktywnym a następnie dezynfekcji za pomocą lampy UV i podchlory-

nem sodu. Woda wydobyta ze studni SR-2 oraz RD-1 wymaga tylko okresowo dezynfekcji na lampie UV.

Ostatecznie zmieszany strumień wody jest dezynfekowany podchlorynem sodu.

Efekty  realizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Liszki na  lata  2014–2017  w

zakresie gospodarki wodno-ściekowej

W związku z bardzo niskim nadal stopniem skanalizowania gminy oraz miejscami pogarszającym się

stanem wód powierzchniowych należy w kolejnej perspektywie kontynuować zadania mające na celu popra-

wę gospodarki wodno – ściekowej w gminie i ograniczenia zrzutu ścieków do środowiska, również poprzez

wzmocnienie kontroli podmiotów gospodarczych, jak i indywidualnych mieszkańców. Zadania dotyczące go-

spodarki wodno – ściekowej zostały ujęte w tabeli  dotyczącej gospodarowania wodami.

Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy

Liszki w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla gminy na lata

2018-2021. 

Tabela 33. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Wysoki stopień zwodociągowania gminy

 Wzrost  liczby  mieszkańców  korzystających  z

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 Poprawa  ogólnej  jakości  oczyszczonych

ścieków komunalnych 

 Stosunkowo niski wskaźnik skanalizowania 

gminy

 Niski  poziom  świadomości  społecznej
o  skutkach  nielegalnego  zrzutu  ścieków
komunalnych, rolniczych i przemysłowych

SZANSE ZAGROŻENIA

 Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych  Brak  egzekwowania  konsekwencji
nielegalnego zrzutu ścieków do środowiska

Źródło: Opracowanie własne

Największym  zagrożeniem  na  terenie  gminy  Liszki  jest  niski  stopień  rozwoju  sieci  kanalizacyjnej.

Powodować to może nielegalne zrzuty nieczystości do wód i gleb. Dlatego w najbliższym programie powinno

kontynuować się zadania z zakresu rozbudowy sieci kanalizacyjnej.
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Zasoby geologiczne

Analiza stanu wyjściowego

Na terenie gminy Liszki  występuje złoże kruszyw o nazwie Bór-Zagórze.  Dane dotyczące złoża

zgodnie z Bilansem Zasobów Złóż kopalin w Polsce  wg stanu na dzień 31.12.2016  przedstawia poniższa

tabela.

Tabela 34. Wykaz złóż kopalin na terenie gminy Liszki [tys.ton]

l.p. Nazwa złoża
Stan

zag. Zło-
ża

Zasoby
Wydobyciewydobywalne

bilansowe
przemysłowe

PIASKI I ŻWIRY

1 Bór-Zagórze E 8 913 1 477 59

E – złoże eksploatowane

Źródło: Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na dzień 31.12.2016

Rysunek 21. Położenie złoża na tle gminy Liszki

Źródło: http://dm.pgi.gov.pl/

Występowanie zasobów geologicznych na terenie gminy ma pozytywny wpływ na gospodarkę. Na te-

renie całej gminy wydobycie kopalin umożliwia zaspokojenie lokalnych potrzeb mieszkańców do celów bu-

downictwa mieszkaniowego i drogownictwa. Wydobycie złóż na podstawie ważnej koncesji na wydobycie ko-

palin nie będzie w sposób negatywny oddziaływać na życie społeczne na terenie gminy. Niebezpieczeństwo
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może powodować niewłaściwe, niezgodne z koncesją wydobycie kopalin, lub wydobycie kopalin bez konce-

sji. Należałoby więc przeprowadzać systematyczne kontrole wydanych koncesji. W latach 2015-2017 nie od-

notowano przypadków wydobycia kopaliny bez wymaganej prawem koncesji.

Efekty  realizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Liszki na  lata  2014–2017  w

zakresie zasobów geologicznych

W poprzednim Programie Ochrony Środowiska działania z zakresu zasobów geologicznych wpisane

zostały do celu związanego z ochroną gleb przed degradacją.

Tabela 35. Efekty realizacji zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki
na lata 2014– 2017 w zakresie zasobów geologicznych

Lp. Cele Zadania Lata realizacji Efekt realizacji

1.

O
ch

ro
n

a
 g

le
b 

p
rz

ed
 

de
gr

a
da

cj
ą 

na
 t

er
en

ie
 

G
m

in
y 

L
is

zk
i

Ochrona zasobów złóż kopalin
poprzez uwzględnienie ich w
dokumentach planistycznych

2014-2012 b.d.

2.

Prowadzenie gospodarki złożem,
pozwalającej na pełne wykorzystanie

kopaliny głównej oraz kopaliny
towarzyszącej. Minimalizacja

odpadów poeksploatacyjnych oraz
przeróbczych

2014-2021 b.d.

4.7.2.1 Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy

Liszki  w zakresie zasobów geologicznych. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla gminy na lata 2018-

2021.

Tabela 36. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Zasoby geologiczne

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Występowanie zasobów kruszywa (piaski i 

żwiry)  
brak

SZANSE ZAGROŻENIA

 Kontrola sposobu eksploatacji kruszyw

 Rekultywacja  i  zagospodarowanie  terenów

poeksploatacyjnych w kierunku rekreacyjnym

 Wydobycie złóż bez ważnej koncesji

Gleby

Analiza stanu wyjściowego

Gleba  jest  podstawowym,  nieodnawialnym  elementem  środowiska  lądowego,  który  cechuje  się

określonymi  właściwościami  chemicznymi,  fizycznymi  i  biologicznymi.  Właściwości  te  znajdują  się  w

równowadze,  która  może  ulec  zmianom  pod  wpływem  naturalnych  procesów  glebotwórczych  oraz

działalności rolniczej i pozarolniczej człowieka.
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 Na terenie gminy Liszki można wyróżnić następujące typy gleb:

 Gleby brunatne: powstające na glinach zwałowych, piaskach, piaskowcach oraz podłożu bogatym w

związki zasadowe

 Gleby pseudobilicowe:  tworzą się na różnego rodzaju piaskach,  w których dochodzi  do procesu

wymywania niektórych związków chemicznych tworzących minerały (bielicowanie)

 Czarne ziemie: powstają w utworach mineralnych bogatych w związki wapna i materię organiczną

 Czarnoziemy: gleby wytworzone na utworach lessowych, bogate w związki wapnia i magnezu

 Mady: wytworzone poprzez nagromadzenie materiału przez wody rzeczne

 Gleby mułowo-torfowe: zajmują obszary o dużej wilgotności (doliny rzek)

 Gleby glejowe: tworzą się na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych w wyniku procesu

oglejenia

Monitoring gleb

Od 1995 roku na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska realizowany jest monitoring

chemizmu gleb  ornych  Polski.  Obowiązek  prowadzenia  monitoringu  wynika  z  zapisów  krajowych  aktów

prawnych m.in. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2017 r., poz. 519 z

późn. zm.).

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski realizowany jest w 5-letnich odstępach czasowych. Pobiera-

ne są wówczas próbki glebowe z 216 stałych punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na terenie

Polski. Czwarta tura Monitoringu przypadła na lata 2010-2012, podczas której zebrano 17 próbek gleb z wo-

jewództwa małopolskiego. W powiecie krakowskim znajdował się jeden punkt poboru próbek. Został on zlo-

kalizowany w gminie Mogilany, w miejscowości Brzyczyna, oddalonej od gminy Liszki o około 18 km.

Badania określające właściwości fizyko-chemiczne gleb, stanu ich zakwaszenia, zawartości makro i

mikroelementów oraz metali ciężkich w glebie wykonywane są na terenie województwa małopolskiego przez

Stacje Chemiczno-Rolniczą Oddział w Krakowie. 

Odczyn gleb w zawiesinie KCl na badanym terenie w 2015 roku spadł w porównaniu z poprzednimi la-

tami i wynosił pH 4,8. Jako przedział optymalny dla procesów biologicznych, związanych z metabolizmem

większości gatunków roślin i mikroorganizmów glebowych przyjmuje się wartości pH od 5,5 do 7,2, mierzone

w 1M KCl.

Tabela 37. Odczyn gleb ornych w punkcie pomiarowym w Brzyczyny

Odczyn Jednostka
Rok

1995 2000 2005 2010 2015

Odczyn pH w zawiesinie H2O pH 7,2 7,2 6,7 6,5 5,8

Odczyn pH w zawiesinie KCl pH 6,4 6,1 5,6 5,5 4,8

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4; 61-058 Poznań



73

Porównanie wartości substancji organicznej w poszczególnych latach pozwala zauważyć, że zawar-

tość próchnicy oraz węgla organicznego raz spada raz rośnie. Spadek zawartości tych substancji jest nieko-

rzystną tendencją, ponieważ ubytek próchnicy powoduje utratę produkcyjnych funkcji  gleb. Na szczęście

podczas ostatniego pomiaru, zawartość próchnicy była na dość wysokim poziomie i wynosiła 1,73%. Spo-

śród czynników antropogenicznych na zawartość materii organicznej, w tym próchnicy, w glebie w najwięk-

szym stopniu wpływają: sposób użytkowania ziemi (tzn. rolniczy, łąkowy, leśny), intensyfikacja rolnictwa, do-

bór roślin uprawnych oraz poziom nawożenia organicznego. 

Tabela 38. Zawartość substancji organicznej w glebach ornych w punkcie pomiarowym Brzyczyny

Substancja organiczna
gleby

Jednostka Rok

1995 2000 2005 2010 2015

Próchnica % 1,9 1,88 1,54 1,71 1,73

Węgiel organiczny % 1,1 1,09 0,89 0,99 1,01

Azot ogólny %N 0,089 0,102 0,091 0,098 0,13

Iloraz C/N C/N 12,3 10,7 9,7 10,1 7,7

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski

W przedziale czasowym objętym programem monitoringu poziom kwasowości hydrolitycznej wzrosła,

biorąc pod uwagę rok 1995, w którym wynosiła 1,5 cmol(+)*kg-1  oraz rok 2010, w którym była na poziomie

2,33  cmol(+)*kg-1. Praktyczne zastosowanie parametru kwasowości hydrolitycznej polega na określeniu na

jej podstawie dawki wapna, równoważnej dawce czystego CaO w t/ha, niezbędnej do neutralizacji kwasowo-

ści związanej z obecnością jonów wodoru obecnych w roztworze glebowym jak i w kompleksie sorpcyjnym.

Przyjmuje się, że powstaje konieczność wapnowania gleb, w przypadku których dawka wapna CaO wyliczo-

na na podstawie kwasowości hydrolitycznej przekracza 1 t ha-1, z czego wynika potrzeba wapnowania gleb

na badanym terenie.

Wielkość pojemności sorpcyjnej gleby jest w zasadzie cechą stałą i nie ulega zasadniczym zmianom o

ile nie dochodzi do znacznego nagromadzenia materii organicznej (np. nawożenie organiczne) lub wyraźnej

zmiany odczynu. Pewnym zmianom podlegać może proporcja pomiędzy udziałem jonów kwasowych i zasa-

dowych.

Tabela 39.Właściwości sorpcyjne gleb ornych w punkcie pomiarowym Brzyczyny

Właściwości sorpcyjne gleby Jednostka
Rok

1995 2000 2005 2010 2015

Kwasowość hydrolityczna (Hh) cmol(+)*kg-1 1,5 1,65 2,4 2,33 2,93

Wapń wymienny (Ca2+) cmol(+)*kg-1 6,19 6,13 5,56 4,68 3,37

Magnez wymienny (Mg2+) cmol(+)*kg-1 0,87 1,06 0,97 0,99 0,53

Sód wymienny (Na+) cmol(+)*kg-1 0,08 0,13 0,04 0,13 0,16

Potas wymienny (K+) cmol(+)*kg-1 0,52 0,49 0,47 0,45 0,76

Suma kationów wymiennych (S) cmol(+)*kg-1 7,66 7,81 7,04 6,24 4,82

Pojemność sorpcyjna gleby (T) cmol(+)*kg-1 9,16 9,46 9,44 8,57 7,75

Wysycenie kompleksu sorpcyjnego katio-
nami zasadowymi (V)

% 83,62 82,56 74,58 72,82 62,18
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Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski

Gleby w punkcie pomiarowym w Brzyczyny w przedziale czasowym objętym programem monitoringu

charakteryzowały się zawartością fosforu przyswajalnego na poziomie 10,7-19,5. Niedobór fosforu jest nie-

korzystny, ponieważ ogranicza wzrost roślin, obniża wysokość plonu i jego jakość. Zaledwie część fosforu

glebowego, obecna w roztworze glebowym w postaci jonowej jest dostępna dla roślin. Wzrosła natomiast za-

wartość potasu przyswajalnego. Zawartość magnezu przyswajalnego od 2000 roku wykazuje tendencję ma-

lejącą. W 2015 roku jego zawartość była najniższa z badanych okresów i wyniosła 7,5 mg Mg*100g-1.

Tabela 40. Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślin w glebach ornych w punkcie
pomiarowym Brzyczyny

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla
roślin

Jednostka
Rok

1995 2000 2005 2010 2015

Fosfor przyswajalny mg P2O5* 100g-1 10,7 13,9 19,5 11,8 15,2

Potas przyswajalny mg K2O*100g-1 16,4 18,2 17,7 16,4 27,5

Magnez przyswajalny mg Mg*100g-1 9,4 11,2 10,4 9,7 7,5

Siarka przyswajalna mg S-SO4*100g-1 1,12 0,88 1,13 1,03 1,23

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski

Zawartości  metali  śladowych zostały ocenione w oparciu o Rozporządzenia Ministra Środowiska z

dnia 9 września 2002 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów ja-

kości ziemi, który wprowadza liczby graniczne zawartości metali, oraz wytycznych IUNG (1993), opartych na

całkowitych zawartościach metali i właściwościach gleby (odczyn, zawartość części spławialnych, zawartość

próchnicy). Rozporządzenie określa zawartości progowe dla gleb użytkowanych rolniczo w mg kg-1. Wyno-

szą one: cynk - 300, kadm - 4, miedź - 150, nikiel - 100, ołów - 100, chrom – 150. W punkcie pomiarowym w

Wojcieszycach nie odnotowano przekroczenia zawartości dopuszczalnych pierwiastków śladowych.

Tabela 41. Całkowita zawartość pierwiastków śladowych w glebach ornych w punkcie
pomiarowym w Brzyczyny

Całkowita zawartość pierwiast-

ków śladowych

Jednostka Rok
1995 2000 2005 2010 2015

Kadm mg*kg-1 0,81 0,72 0,83 0,65 0,63

Miedź mg*kg-1 9,0 9,7 10,2 9,7 9,8

Chrom mg*kg-1 12,3 13,2 13,4 13,5 9,3

Nikiel mg*kg-1 9,3 10,1 10,2 9,7 8,4

Ołów mg*kg-1 25,7 27,7 24,7 25,1 25,3

Cynk mg*kg-1 63,3 65,0 68,3 78,0 79,3

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski

Zanieczyszczenia gleb

Gleba umożliwia produkcję żywności, a także większości materiałów używanych do produkcji papieru, odzie-

ży czy materiałów wykorzystywanych w budownictwie, jej stan ma więc ogromny wpływ na życie ludzi oraz

sytuację gospodarczą. Przez żyzność gleb, a ściślej przez jej wartość produkcyjną determinowany jest roz-

wój rolniczy gminy Liszki. 
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Wyniki monitoringu chemizmu gleb ornych prowadzonego od 1995 roku pozwalają przewidywać brak

większych zmian stanu gleby. Istnieje jednak potrzeba wprowadzenia programów wapnowania oraz syste-

mów produkcji i agrotechniki sprzyjających gromadzeniu materii organicznej w glebie. 

Efekty  realizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Liszki na  lata  2014-2017 w

zakresie gleb

Zaplanowane w poprzednim Programie Ochrony Środowiska zadania, do których należał współudział

w rekultywacji terenów, czy propagowaniu szeroko pojętej ochrony powierzchni ziemi realizowane są w spo-

sób ciągły. Realizacja tych działań należy do zadań statutowych pracowników administracji publicznej. Mimo

dobrej kondycji gleby na terenie gminy Liszki ważne jest kontynuowanie działań, wyznaczonych do realizacji

w poprzednim POŚ, które umożliwią utrzymanie obecnego stanu, zwłaszcza zadań polegających na zalesie-

niach terenów nieleśnych. 

Tabela 42. Efekty realizacji zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla
Gminy Liszki na lata 2014–2017 w zakresie powierzchni gleb

Lp. Cele Zadania Lata realizacji Efekt realizacji
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Wprowadzenie do miejscowego
planu zagospodarowania

przestrzennego informacji o
granicach obszarów wymagających

przekształceń lub rekultywacji
zgodnie z ustawą o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym
oraz o zakazie nieuprawnionego

nasypywania mas ziemnych
mogących spowodować naruszenie
istniejących stosunków wodnych lub
powodować powstawanie osuwisk

2014-2021

Uwzględniono  w  studium  oraz
mpzp realizację polityki w
zakresie ochrony przez zagroże-
niami osuwiskowymi oraz w
studium  politykę  w  zakresie
kształtowania obszarów
wymagających  przekształceń,
rehabilitacji lub rekultywacji

2.

Zrekultywowanie gleb
zdegradowanych w kierunku leśnym,

rolnym lub rekreacyjno-
wypoczynkowym

2014-2021 b.d.

3.
Prowadzenie monitoringu jakości

gleb
2014-2021 b.d.

Źródło zadań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2014–2017 z perspektywą na lata 2018-2021”
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Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń w gmi-

nie Liszki w zakresie gleb. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla gminy na lata 2018-2021.

Tabela 43. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Gleby

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Występowanie urodzajnych ziem na obszarze
gminy

 Brak punktu pomiarowego monitoringu gleb w 

gminie Liszki

SZANSE ZAGROŻENIA

 Wprowadzenie Kodeksu Dobrej Praktyki 

Rolniczej

 Ograniczenie zjawiska zmiany przeznaczenia 

gruntów rolnych na grunty budowlane 

 Zalesianie gruntów o niskiej przydatności 

rolniczej

 Racjonalne użytkowanie środków ochrony 

roślin i nawozów

 Nielegalne odprowadzanie zanieczyszczeń do

gleb

 Degradacja gleb i utrata ich walorów  

produkcyjnych

Źródło: Opracowanie własne

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Analiza stanu wyjściowego

Uchwałą Nr XXXIX/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 27 marca 2017 r. przyjęty został

„Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”.

W  dokumencie zgodnie  z  wymogami  ustawy  o  odpadach, wyznaczono  jeden region  gospodarki

odpadami w województwie. Należą do niego wszystkie gminy i powiaty województwa małopolskiego oraz

powiat miasto Jaworzno (woj. śląskie), gmina Miedźna (powiat pszczyński), Wilamowice (powiat bielski).   

W myśl obowiązujących przepisów ustawy o odpadach, zakazuje się zbierania oraz przetwarzania

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

przeznaczonych  do  składowania,  poza  regionem  gospodarki  odpadami,  na  którym zostały  wytworzone.

Regiony muszą być tak wyznaczone,  aby w pełni  zapewniały samowystarczalność w zagospodarowaniu

odpadów. 

Mapa poniżej  przedstawia podział  województwa  małopolskiego zgodnie z wyznaczonym regionem

gospodarki odpadami.
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Rysunek 22. Mapa województwa małopolskiego  - regionu gospodarki odpadami

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022

W Gminie Liszki w 2016 roku deklarację gospodarowania odpadami złożyło 15 551 mieszkańców,

czyli  79  osób  więcej  aniżeli  w  roku  2014.  Liczba  ta  jest  jednak  mniejsza  aniżeli  rzeczywista  liczba

mieszkańców,  która  wynosi  16 475  osób.  Wynika  to  z  faktu,  iż  część  osób  pozostaje  poza  miejscem

zameldowania (studenci, uczniowie, osoby pracujące). Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące liczby

mieszkańców objętych systemem z podziałem na miejscowości. 

Tabela 44. Liczba mieszkańców objęta systemem gospodarowania odpadami

L.p. Nazwa miejscowości Ilość nieruchomości z których
złożono deklarację

Ilość osób zdeklarowanych

1. Baczyn 72 187
2. Budzyń 126 357
3. Cholerzyn 413 1128
4. Chrosna 142 475
5. Czułów 356 1091
6. Jeziorzany 258 837
7. Kaszów 614 1876
8. Kryspinów 508 1546
9. Liszki 556 1718

10. Mników 357 1155
11. Morawica 346 996
12. Piekary 417 1386
13. Rączna 623 1827
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14. Ściejowice 278 896
RAZEM 5066 15475

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Liszki za 2016 rok

W  ostatnich  latach  odpady  z  gminy  zbierane  były  w  systemie  workowym  i  pojemnikowym.  W

pojemnikach zbierano odpady komunalne zmieszane i popioły, natomiast w workach odpady komunalne z

podziałem na cztery frakcje: szkło, papier, metal, plastik oraz odpady ulegające biodegradacji. Szczegóły

zasad  segregowania  odpadów, zostały  przedstawione na ulotkach z  harmonogramem odbioru  odpadów,

które otrzymał każdy właściciel nieruchomości oraz zamieszczone na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz

stronie internetowej Urzędu Gminy Liszki. 

Odpady segregowane tj. papier, szkło, metal z plastikiem odbierane są z nieruchomości przez cały rok

raz w miesiącu, natomiast odpady zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji z częstotliwością raz w

miesiącu (listopad-kwiecień) oraz dwa razy w miesiącu (maj-październik).

Raz w roku, w okresie jesiennym odbywa się objazdowy odbiór odpadów wielkogabarytowych. Raz w

miesiącu na określonych działkach w Kaszowie i Liszkach podstawiane są samochody, gdzie mieszkańcy

mogą oddać m.in. meble, zużyte opony niebezpieczne odpady komunalne oraz zużyty sprzęt elektryczny i

elektroniczny.

Na terenie Gminy Liszki w roku 2016 zebrano łącznie: 3 206,92 Mg odpadów komunalnych w postaci 

zmieszanej, z czego prawie wszystkie – 100 % zostały poddane przetworzeniu w procesach odzysku R12. 

Odpady zostały zagospodarowane w trzech instalacjach:

 MBP MIKI Recykling Sp. Z o.o. Kraków ul. Nad Drwiną 33

 MBP Remondis Kraków, ul. Półłanki 64

 MBP Ujków Stary, Bolesław, ul. Osadowa 1, Ujków Stary

Tabela 45. Masa odpadów komunalnych zebranych z Gminy Liszki w latach 2014-2016

2014 2015 2016

Masa odpadów zebranych z
terenu gminy [Mg]

1 830,4 3 510,3 3 206,92

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Liszki za 2016 rok

Rozporządzenie  Ministra Środowiska z  dnia  25 maja 2012 r.  w sprawie poziomów ograniczenia

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obli-

czania poziomu ograniczania masy tych odpadów określa jakie poziomy gmina powinna osiągnąć w po-

szczególnych latach. 

Tabela 46. Zestawienie  dopuszczalnych poziomów masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomów osiągniętych przez Gminę Liszki

Rok 2014 2015 2016

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biode-
gradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych od-
padów wytworzonych w 1995 r. [%]

50 50 45

Gmina Liszki [%] 15,46 0,16 0,2
Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Liszki za 2016 rok
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Tabela 47. Zestawienie wyznaczonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomów

osiągniętych przez Gminę Liszki

Rok 2014 2015 2016

Wyznaczony poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i 
szkła

14 16 18

Gmina Liszki [%] 45 48,8 38
Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Liszki za 2016 rok

Tabela 48. Zestawienie wyznaczonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
oraz poziomów osiągniętych przez Gminę Liszki

Rok 2014 2015 2016

Wyznaczony poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne [%]

38 40 42

Gmina Liszki [%] 100 100 0

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Liszki za 2016 rok

Wszystkie odpady zebrane z terenu gminy zostały zagospodarowane w sposób prawidłowy, trafiając do re-

gionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Wymagane rozporządzeniem poziomy recyklin-

gu oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zostały osiągnię-

te na przestrzeni ostatnich trzech lat. Wymagany rozporządzeniem poziom recyklingu i przygotowania do po-

nownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórko-

wych odebranych z terenu Gminy Liszki w 2016 roku - wyniósł 0, co oznacza, że żadna z firm nie odebrała 

ww. odpadów. 

Na terenie Gminy Liszki występują wyroby zawierające azbest. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 poz. 1923) wyroby te są

uznawane za odpady niebezpieczne. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKA) na lata 2009 – 2032

zakłada usunięcie i zutylizowanie azbestu z terenu całego kraju do roku 2032. Główne cele POKA to:

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu,

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Na tej  podstawie opracowywane  są  zadania  na poziomach:  centralnym,  wojewódzkim i lokalnym.

Organem  odpowiedzialnym  za  monitoring  i  koordynację realizacji Programu  na szczeblu centralnym jest

Minister Gospodarki, który powołuje Głównego Koordynatora i Radę Programową. Na szczeblu gminnym

jednym z najważniejszych działań podjętych przez samorząd gminny jest gromadzenie przez wójta informacji

o  ilości,  rodzaju  i miejscach  występowania  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  przekazywanie  jej  do

marszałka województwa za pośrednictwem portalu Baza Azbestowa. 

Tabela 49. Zinwentaryzowane, unieszkodliwione oraz pozostałe do unieszkodliwienia
wyroby azbestowe w województwie małopolskim, powiecie krakowskim i Gminie Liszki

Jednostka
terytorialna

Zinwentaryzowane
wyroby azbestowe

[Mg]

Unieszkodliwione
wyroby azbestowe

[Mg]

Pozostałe do unieszkodliwienia
wyroby azbestowe [Mg]

województwo 324 409 263 64 473 485 259 935 778
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Jednostka
terytorialna

Zinwentaryzowane
wyroby azbestowe

[Mg]

Unieszkodliwione
wyroby azbestowe

[Mg]

Pozostałe do unieszkodliwienia
wyroby azbestowe [Mg]

małopolskie
powiat krakowski 43 434 339 9 970 921 33 463 418

gmina Liszki 2 434 761 545 966 1 888 795

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Bazy Azbestowej (stan na 1.10.2017)

Gmina Liszki posiada Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Liszki. Gmina

Liszki zapewnia nieodpłatny odbiór wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dacho-

wych. Odbiór odbywa się zgodnie z kolejnością składanych wniosków oraz w zależności od wielkości posia-

danych na ten cel środków finansowych raz w roku na przełomie września i października.

Efekty realizacji  Programu Ochrony Środowiska dla  Gminy Liszki  na lata 2014– 2017 w

zakresie gospodarki odpadami

Większość zadań z zakresu gospodarki odpadami realizowane są na poziomie gminnym. Gmina Lisz-

ki we własnym zakresie realizuje zadania związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wspierają również osoby fizyczne w utylizacji odpadów niebez-

piecznych zawierających azbest. Starostwo Powiatowe i Urząd Marszałkowski wydają pozwolenia dla pod-

miotów gospodarczych na gospodarowanie odpadami.

Tabela 50 Efekty realizacji zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla
Gminy Liszki na lata 2014– 2017 z perspektywą na lata 2018-2021 roku w zakresie

gospodarki odpadami

Lp. Cele Zadania Lata re-
alizacji

Efekt realizacji

1.
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Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych – odbiór

odpadów komunalnych

2014-
2021

Odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych od
właścicieli  nieruchomości  za-
mieszkałych na terenie Gminy
Liszki  zajmowały  się  firmy  wy-
brane w drodze przetargu
nieograniczonego

2. Likwidacja dzikich wysypisk
2014-
2021

Sprzątanie dzikich wysypisk od-
bywa się 2-3 razy w roku
przez firmy wybierane w drodze
zapytania ofertowego
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Lp. Cele Zadania Lata re-
alizacji

Efekt realizacji

3.

Egzekwowanie zapisów
wynikających z ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w
gminie i regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminie

2014-
2016

Kontrole w zakresie przestrzega-
nia  przepisów  wynikających  z
ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminie
są dokonywane zarówno w tere-
nie we współpracy z
funkcjonariuszami  Komisariatu
Wodnego Policji w Krakowie
lub Komisariatu Policji  w Zabie-
rzowie jak i właściciele
nieruchomości  są  wzywani  do
Urzędu Gminy celem
przedłożenia  stosownych
dokumentów.

4.

Składanie rocznego sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami
Marszałka Województwa

Małopolskiego (rokrocznie)

2014-
2021

Sprawozdania  zarówno  za  lata
2013-2017 zostały
złożone w wymaganym terminie
do Urzędu
Marszałkowskiego  oraz  Woje-
wódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska.

5.

Przeprowadzenie analizy stanu
gospodarki odpadami, w celu

weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie

gospodarowania odpadami
komunalnymi (rokrocznie)

2014-
2021

Analiza stanu gospodarki odpa-
dami za lata 2013-2017
zostały  wykonane  w  wymaga-
nym terminie i umieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej

6.

Gospodarowanie odpadami w
postaci wyrobów zawierających

azbest poprzez realizację zapisów
„Programu usuwania materiałów
zawierających azbest z terenu

Gminy Liszki”

2014-
2032

Bezpłatny  odbiór  azbestu  od
właścicieli  nieruchomości  odby-
wał  się  w latach 2014-2017 na
przełomie
września/października

Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy

Liszki w zakresie gospodarki odpadami. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla gminy na lata 2018-

2021.

Tabela 51. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Gospodarka odpadami

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Brak dzikich wysypisk na terenie gminy

 Opracowany Program usuwania wyrobów 

azbestowych z terenu gminy

 Wysoki udział odpadów komunalnych 

przetworzonych w procesie odzysku R12

 Obecność  wyrobów  azbestowych  na  terenie

gminy

 Niedostateczny  poziom  świadomości

mieszkańców  nt.  piramidy  postępowania  z

odpadami

 Brak  stacjonarnego  Punktu  Selektywnej

Zbiórki odpadów Komunalnych
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SZANSE ZAGROŻENIA

 Powstanie  Puntu  Selektywnej  Zbiórki

Odpadów Komunalnych

 Edukacja ekologiczna mieszkańców

 Powstawanie nowych, dzikich wysypisk

 Nielegalne  pozbywanie  się  odpadów  często

poprzez ich spalanie

Źródło: Opracowanie własne

Głównym  problemem  gminy  w  zakresie  gospodarki  opadami  jest  występowanie  wyrobów

zawierających azbest. Pozytywnym aspektem jest natomiast brak nielegalnych wysypisk odpadów. 

Problemem w dalszym ciągu jest niedostateczny poziom świadomości mieszkańców o konieczności

prowadzenia segregacji odpadów „u źródła” oraz nielegalne pozbywanie się odpadów. 

Zasoby przyrodnicze

Analiza stanu wyjściowego

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r. poz. 2134

z późn.  zm.)  elementami środowiska objętymi ochroną na podstawie w/w ustawy są następujące formy

ochrony przyrody:

 parki narodowe;

 rezerwaty przyrody;

 parki krajobrazowe;

 obszary chronionego krajobrazu;

 obszary Natura 2000;

 pomniki przyrody;

 stanowiska dokumentacyjne;

 użytki ekologiczne;

 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe;

 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Na terenie Gminy Liszki występują następujące formy ochrony przyrody:

 Obszar Natura 2000

 Rezerwat przyrody

 Parki krajobrazowe

 Stanowisko dokumentacyjne

 Pomniki przyrody

Obszar Natura 2000

Obszar specjalnej ochrony siedlisk „Natura 2000 Dolina Sanki (PLH120059) o powierzchni 22,5 ha 

zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej.  Obejmuje fragment doliny Potoku Sanka wraz z częścią doliny 

potoku w Rezerwacie Dolina Mnikowska. Jest to teren łąkowy z udziałem pastwisk i trzcinowisk. Stanowią 

siedlisko poczwarówka zwężonej. Z wyjątkiem obszaru rezerwatu, w dolinie jest dość dużo zabudowań i 
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domostw. 

Rezerwat przyrody

Rezerwat przyrody „Zimny Dół” zajmuje powierzchnię 2,22 ha. Ustanowiony w celu ochrony form skalnych

związanych z procesami zboczowymi i krasowymi oraz stanowiska bluszczu - Hedera helix. Wchodzi w skład

Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Swoją nazwę zawdzięcza dolinie Zimny Dół z wywierzyskiem 

znajdującym się w jaskini. Jest to duże wywierzysko, wypływa z niego kryształowo czysta woda, która 

następnie potokiem wpada do Sanki. Dużą atrakcją doliny Zimny Dół jest ścieżka dydaktyczna, która kluczy 

po obu stronach potoku, zataczając pętlę okrążającą całą dolinę.  

Rezerwat przyrody „Dolina Mnikowska” o powierzchni 20,89 ha. Położony jest na Jurze Krakowsko-

Częstochowskiej, w pobliżu miejscowości Czułów oraz Mników, w gminie Liszki. Jest to zrąb tektoniczny 

Grzbietu Tenczyńskiego o gęstym zalesieniu i złożonej budowie geologicznej. Dolina Mnikowska to wąwóz, 

miejscami głęboki na 80 metrów, który charakteryzuje się spacerową rozłożystą ścieżką przecinającą polany,

zaś w drugiej połowie przeradza się w węższy, bardziej terenowy trakt. Z jego brzegu widać liczne formy 

krasowe, wychodnie skalne i ostańce wapienne, również w kształcie ciekawych iglic, charakterystyczne dla 

rejonu dolin krakowskich. 

Parki krajobrazowe

Bialańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy: położony na terenie trzech gmin, w tym  Gminie Liszki. Ma 

powierzchnię 6 415,5 ha. Obejmuje on fragment malowniczej doliny Wisły na odcinku Kraków - Ściejowice 

wraz z trzema  ważniejszymi kompleksami leśnymi: Laskiem Wolskim oraz drzewostanami w okolicach 

Tyńca i Czernichowa. Nazwa parku wywodzi się od dwóch starych klasztorów położonych w granicach 

parku: Klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach oraz Opactwa Ojców Benedyktynów w Tyńcu. 

Tenczyński Park Krajobrazowy: zajmuje powierzchnię 13 658,1 ha. Położony na terenie 9 gmin. Został 

powołany do życia dnia 20.06.1980. Na terenie parku znajduje się pięć rezerwatów przyrody i trzy użytki 

ekologiczne. Park ten charakteryzuje się rzeźbą terenu obejmującą ostańce, wapienie górnojurajskie 

podlegające procesom krasowym, niewielkie jaskinie i paleozoiczne twarde skały pochodzenia 

wulkanicznego oraz bagna.

Stanowisko dokumentacyjne

Na terenie Gminy Liszki znajduje się jedno stanowisko dokumentacyjne – „Kamieniołom”. Został on 

powołany do życia dnia 16.11.1998 roku, w celu ochrony odsłonięcia wapieni ławicowych skalistych (górna 

jura) w starym kamieniołomie i w skalistym stoku na brzegu Wisły.
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Rysunek 23. Położenie form ochrony przyrody w gminie Liszki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ

Pomniki przyrody

W gminie Liszki znajduje się dziewięć pomników przyrody. Przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Tabela 52. Pomniki przyrody na terenie Gminy Liszki

Lp.
Numer rejestru

wojewódzkiego
Gatunek/nazwa Rodzaj

Data

utworzenia
Miejscowość Lokalizacja

1. 120607-001 staw staw b.d. Czułów
droga Czułów-

Sanka

2. 120607-002
skałka 

„Okrążek„
skała 25.09.1937 Piekary dolina Wisły

3. 120607-003
Miłorząb

dwuklapowy 
drzewo b.d. Piekary park

4. 120607-004 Jesion wyniosły drzewo b.d. Piekary park

5. 120607-005
Katalpa

wielokwiatowa
drzewo b.d. Piekary park

6. 120607-006 Dąb szypułkowy drzewo b.d. Piekary park
7. 120607-007 Dąb szypułkowy drzewo b.d. Piekary park

8. 120607-008

Jaskinia

„Uroczysko

Kryspinów”

jaskinia 09.06.1987 Kryspinów
Droga Kryspinów-

Kraków

9. 120607-009 źródło źródło 13.04.2004 Mników

Dolina Sanki na

wysokości wsi

Baczyn
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Źródło: http://krakow.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody

Lasy

Grunty leśne na terenie gminy Liszki zajmują powierzchnię  149,20 ha. W ostatnich latach powierzchnia ta 

nie ulegała znacznym zmianom.  Wskaźnik lesistości wynosi zaledwie 2%. Lasy podlegają Nadleśnictwu 

Krzeszowice. Większość lasów położona jest w północnej części gminy (rejon wsi Baczyn i Mników). Lasy w 

części objęte zostały ochroną rezerwatową (rez. Dolina Mnikowska i Zimny Dół). Pozostała część gminy ma 

charakter rolniczy o krajobrazie otwartym (dolina Wisły i Sanki). Występują na niej jedynie niewielkie 

fragmenty zadrzewień śródpolnych.

Tabela 53. Zmiany powierzchni gruntów leśnych na terenie gminy Liszki w latach 2014-2016 

Grunty leśne

ogółem [ha]
Lasy [ha]

Lasy ochronne

[ha]

Grunty leśne

prywatne [ha]

Grunty leśne

gminne [ha]

2014 149,20 139,20 15,50 62,00 87,20

2015 150,20 140,20 15,50 63,00 87,20

2016 149,20 139,20 15,50 62,00 87,20
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wśród typów siedliskowych lasów na terenie gminy występuje: las wyżynny świeży, bór mieszany wilgotny, 

bór mieszany świeży, las mieszany wilgotny oraz las mieszany świeży. Gatunkiem dominującym w 

drzewostanie jest sosna z dużym udziałem buku i dębu. W mniejszym stopniu występuje: brzoza, olsza, 

modrzew.
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Rysunek 24. Lasy na terenie gminy Liszki
Źródło: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/map

Zasoby krajobrazowe

Ważnym elementem w zarządzaniu przestrzenią jest ochrona walorów krajobrazowych. Obszar gminy 

Liszki położony jest w obrębie zróżnicowanych jednostek geologicznych oraz geomorfologicznych. Wraz z 

zagospodarowaniem terenu tworzy mozaikę pól uprawnych, otwarć widokowych, płatów lasu oraz 

przestrzeni zabudowanej. Ideą kształtowania i ochrony krajobrazu jest harmonia poszczególnych jego 

elementów i komponentów.  Na strukturę gminy składa się również bogactwo elementów kulturalnych gminy i

okolic. Jakość struktury ma duże znaczenie zarówno dla zdrowia i komfortu życia człowieka, ale również 

wpływa na zachowanie równowagi ekologicznej  oraz ochrony walorów wizualnych. 

Ideą zrównoważonego rozwoju gminy jest stworzenie podstaw do znalezienia sposobu wykorzystania 

istniejących warunków przyrodniczych przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju przestrzeni gminnej, 

wynikającej z potrzeb społecznych i gospodarczych. W gminie Liszki podczas planowania 

zagospodarowania przestrzeni na szczególną uwagę zasługują rozległe otwarcia widokowe, leśno-łąkowo-

rolna mozaika użytkowania terenu, zadrzewienia śródpolne oraz punkty i ciągi widokowe. W tworzeniu 

urbanistycznej przestrzeni gminy należy zwrócić szczególną uwagę na działania ochronne pozwalające na 

pozytywny odbiór otaczającego pejzażu oraz zachowanie w stanie niezmienionym  posiadanego dziedzictwa

przyrodniczego i kulturowego.  Realizując wymagania z zakresu rozwoju gminy krajobraz gminy powinien 

zachować swoją harmonijność, równowagę oraz  proporcjonalność.
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Efekty realizacji  Programu Ochrony Środowiska  dla  Gminy Liszki na lata  2014– 2017  w

zakresie zasobów przyrodniczych

Większość zadań zaplanowanych w poprzednim Programie Ochrony Środowiska jest realizowanych

w sposób ciągły, w zależności od potrzeb.  Wykonywane były  zadania polegające na ewidencji  obszarów

chronionych, ich właściwym utrzymaniu, właściwej gospodarce leśnej. W związku z czym, w ostatnich latach

nie odnotowano pogorszenia stanu fauny i flory czy obszarów chronionych na terenie gminy. Niemniej jednak

ważne jest wyznaczenie zadania dla gminy polegającego na zamieszczeniu w miejscowych planach zago-

spodarowania przestrzennego prawnych form ochrony przyrody oraz egzekwowanie tych zapisów. Ustalenia

planów ochrony zasobów przyrodniczych powinny być przenoszone do miejscowych planów zagospodaro-

wania przestrzennego, a brak realizacji tego zadania stwarza niebezpieczeństwo utraty obszarów chronio-

nych. 

Tabela 54. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2014–
2017 w zakresie zasobów przyrodniczych
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Bieżące utrzymanie zieleni na
gruntach komunalnych oraz zieleni

zorganizowanej

2014-
2021

Cięcia pielęgnacyjne drzew, pie-
lęgnacja  klombu  w  Piekarach,
koszenie  działek  gminnych,
utrzymanie czystości i porządku
w Dolince Mnikowskiej i Dolince
Brzoskwinki

2.
Promocja walorów przyrodniczych

gminy
2014-
2021

b.d.

3.

Bieżące utrzymanie zieleni
przydrożnej – wskazuje na

konieczność przemyślanych i
zrównoważonych działań w tym
zakresie, ukierunkowanych na

potrzebę ochrony alei
przydrożnych, jeżeli ich stan

zdrowotny na to pozwala oraz
stosowania tylko niezbędnych i

przemyślanych działań
pielęgnacyjnych

2014-
2016

b.d.

4. Uwzględnienie znaczenia ochrony
różnorodności biologicznej w

planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Przez

uwzględnianie rozumie się
wskazanie, a także stosowanie

odpowiednich zapisów
umożliwiających użytkowanie

przyrodnicze tych terenów i ich
ochronę przez zainwestowaniem

2014-
2021

b.d.
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Lp. Cele Zadania Lata re-
alizacji

Efekt realizacji

5.

Uwzględnianie w Miejscowym
Planie Zagospodarowania

Przestrzennego form ochrony
przyrody, obszarów przyrodniczo

cennych, a także korytarzy
migracji zwierząt. Przez

uwzględnianie rozumie się
wskazanie, a także stosowanie

odpowiednich zapisów umożliwiają-
cych użytkowanie

przyrodnicze tych terenów i ich
ochronę przed zainwestowaniem

2014-
2021

Uwzględniono  w  obowiązują-
cych mpzp formy ochrony
przyrody,  korytarze  ekologiczne
oraz zakazy zabudowy dla
terenów chronionych

6.
Współpraca przy opracowywaniu
planów ochronnych dla obszarów

Natura 2000.

2014-
2016

b.d.

Kontrola przestrzegania
przepisów o ochronie przyrody w

trakcie gospodarczego
wykorzystywania zasobów

przyrody

2014-
2016

b.d.

8.
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Uwzględnienie w Miejscowym
Planie Zagospodarowania
Przestrzennego obszarów

przeznaczonych pod zalesianie.

2014-
2021

Wprowadzono  w  obowiązują-
cych mpzp tereny rolne z
możliwością zalesień

9.
Zalesianie terenów o niskich
klasach bonitacyjnych gleb i

gruntów porolnych.

2014-
2021

Trzebież, usuwanie wiatrołomu i
posuszu

10.
Realizacja zadań wynikających z

planów urządzania lasów
2014-
2021

Nadleśnictwo  Krzeszowice  go-
spodaruje lasami Skarbu
Państwa w oparciu o zapisy wy-
nikające z planów urządzania
lasu,  a  także  sprawuje  nadzór
nad lasami będącymi poza
własnością Skarbu Państwa

11.
Realizacja Krajowego Planu

Zwiększenia Lesistości na terenie
Gminy Liszki.

2014-
2021

Nadleśnictwo  Krzeszowice  bie-
rze udział w realizacji
Krajowego  Planu  Zwiększania
Lesistości

Źródło zadań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”
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Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy

Liszki w zakresie zasobów przyrodniczych. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla gminy na lata 2018-

2021.

Tabela 55. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Istniejące formy ochrony przyrody

 Bogata fauna i flora

 Niski poziom lesistości,

 Podatność zasobów przyrody ożywionej na 

zanieczyszczenia środowiska

SZANSE ZAGROŻENIA

  Efektywna edukacja ekologiczna w zakresie 
ochrony przyrody

 Bliskość dużego miasta

 Brak świadomości wartości szaty roślinnej 

oraz walorów krajobrazowych gminy Liszki 

wśród mieszkańców
Źródło: Opracowanie własne

Głównym zagrożeniem w zakresie zasobów przyrodniczych na terenie gminy jest niewielka odległość

do aglomeracji krakowskiej oraz brak świadomości mieszkańców o posiadanych wartościach przyrodniczych.

Zagrożenia  te  mogą  powodować  zubożenie  naturalnych  zbiorowisk  roślinnych  oraz  mieć  zły  wpływ  na

obszary  prawnie  chronione.  Szansą  na  poprawę  sytuacji  jest  edukacja  ekologiczna  mieszkańców oraz

promocja rolnictwa ekologicznego.

Zagrożenia poważnymi awariami

Analiza stanu wyjściowego

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 519 z

późn. zm) za poważną awarię uważa się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w

trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej nie-

bezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi

lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Natomiast przez poważną awarię przemy-

słową rozumie się poważną awarię powstałą w zakładzie.

Podstawowym aktem prawnym w zakresie poważnych awarii jest ustawa Prawo ochrony środowiska,

w  której  zawarte  są  przepisy  ogólne,  instrumenty  prawne  służące  przeciwdziałaniu  poważnej  awarii

przemysłowej,  obowiązki  prowadzącego  zakład  stwarzający  zagrożenie  wystąpienia  poważnej  awarii

przemysłowej,  obowiązki  organów  administracji  związane  z  awarią  przemysłową  oraz  zagadnienie

współpracy międzynarodowej w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej o charakterze transgranicznym.

Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem środowiska naturalnego

i zdrowia ludzi. Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku wystąpienia poważnej

awarii  Wojewoda,  poprzez  Komendanta  Wojewódzkiego  Państwowej  Straży  Pożarnej  i  Wojewódzkiego

Inspektora  Ochrony  Środowiska,  podejmuje  działania  niezbędne  do  usunięcia  awarii  i  jej  skutków.  O
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podjętych działaniach informuje się Marszałka Województwa.

W celu przeciwdziałania poważnym awariom organy Inspekcji Ochrony Środowiska:

 prowadzą  kontrole  podmiotów,  których  działalność  może  stanowić  przyczynę  powstania

poważnej awarii,

 prowadzą szkolenia dla organów administracji oraz podmiotów, o których mowa w pkt. 1,

 badają  przyczyny  powstawania  oraz  sposoby  likwidacji  skutków  poważnych  awarii  dla

środowiska,

 prowadzą  rejestr  zakładów  o  zwiększonym  i  dużym  ryzyku,  w  rozumieniu  przepisów  o

ochronie środowiska,

 prowadzą rejestr poważnych awarii.

Ponadto  organy  Inspekcji  Ochrony  Środowiska  współdziałają  w  akcji  zwalczania  poważnej  awarii

z Państwową Strażą Pożarną oraz sprawują nadzór nad usuwaniem skutków tej awarii.

Najbardziej  narażona  na  powstanie  poważnych  awarii,  jest  działalność  człowieka  w  sektorze

przemysłowym. 

Na terenie gminy Liszki nie funkcjonują zakłady zaklasyfikowane do grupy zakładów o zwiększonym i

wysokim  ryzyku  wystąpienia  awarii.  Gmina  natomiast  znajduje  się  w  bliskiej  odległości  od  ciągów

komunikacyjnych,  po  których  przewożone  są  substancje  niebezpieczne.  Dla  zwiększenia  nadzoru

przestrzegania  przepisów w zakresie  drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych  prowadzone  są

akcje  kontroli  tych  przewozów  koordynowane  przez  policję,  przy  udziale  Państwowej  Straży  Pożarnej,

Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcji Transportu Drogowego i Inspekcji Ochrony Środowiska.

W 2016 r. nie wystąpiły poważne awarie wymagające zgłoszenia do GIOŚ w trycie rozporządzenia

Ministra Środowiska z 30 grudnia 2002 r. 

Efekty realizacji  Programu Ochrony Środowiska dla  Gminy Liszki na lata  2014– 2017  w

zakresie zagrożenia poważnymi awariami

W poprzednim Programie Ochrony Środowiska zaplanowano jedno zadanie na lata 2014-2017, zada-

nia  te należały  do zadań statutowych jednostek publicznych. Na terenie gminy  nie występują zakłady o

zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii,  istnieje natomiast zagrożenie  związane z transportem substancji

niebezpiecznych i należy kontynuować zadania: Rozwijanie aktualizacja informacji o zakładach o zwiększo-

nym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii oraz Kontrola przestrzegania europejskiej umowy „ADR” o

przewozie substancji i materiałów niebezpiecznych. 

Tabela 56. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki  na lata 2014–
2017 w zakresie zagrożenia poważnymi awariami
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Lp. Cele Zadania Lata re-
alizacji

Efekt realizacji
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Prowadzenie rejestru zakładów
zwiększonego i dużego ryzyka
wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych (ZDR, ZZR).

2014-
2021

Rejestr  zakładów zwiększonego
i dużego ryzyka wystąpienia
poważnych  awarii  przemysło-
wych jest prowadzony przez
Komendę  Wojewódzką  Straży
Pożarnej w Krakowie. W
posiadaniu  takiego  rejestru  jest
również WIOŚ, z racji
prowadzenia  kontroli  w  takich
zakładach.

Źródło zadań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2014–2017 z perspektywą na lata 2018-2021.”

4.11.3 Analiza SWOT

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 

Liszki w zakresie zagrożenia poważnymi awariami. Na jej podstawie zaplanowano zadania dla gminy na lata 

2018-2021.

Tabela 57. Analiza SWOT- Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Brak ZDR i ZZR na terenie gminy Liszki

SZANSE ZAGROŻENIA

 Informowanie społeczeństwa o sposobach 

postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożenia

 Planowanie transportu z udziałem substancji 

niebezpiecznych z dala od skupisk ludzkich

 Możliwość wystąpienia wypadku podczas 

transportu substancji niebezpiecznych przez 

teren gminy

 Możliwość wystąpienia awarii w sąsiednich 

gminach
Źródło: Opracowanie własne

Głównym  problemem  gminy  Liszki  jest  możliwość  wystąpienia  awarii  wodociągowej  na  terenie

gminy.  Zaleca  się  skuteczne  informowanie  mieszkańców  o  sposobach  postępowania  w  przypadku

wystąpienia zagrożenia. 

Działania edukacyjne

4.12.1 Analiza stanu wyjściowego

Edukacja ekologiczna jest zagadnieniem horyzontalnym, dotyczącym wszystkich obszarów ochrony

środowiska i gospodarki wodnej. Według Strategii Edukacji Ekologicznej Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku, dla zrównoważonego

rozwoju kraju niezbędne są nie tylko inwestycje w nowoczesne, proekologiczne technologie i racjonalna go-

spodarka zasobami naturalnymi,  ale również wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa.  Działania

edukacyjne prowadzone w sposób uporządkowany i systematyczny mogą w istotny, pozytywny sposób wpły-

nąć na rozwój gospodarczy z poszanowaniem konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. 
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Głównym celem edukacji ekologicznej jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształto-

wanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez  promowanie zasad zrównoważonego rozwoju,  upo-

wszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, kształtowanie zachowań

prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży. Kształtowanie świadomości ekologicznej

mieszkańców jest ważnym zadaniem realizowanym zarówno w formalnym systemie kształcenia obejmują-

cym wychowanie przedszkolne, szkolnictwo podstawowe, ponadpodstawowe oraz szkolnictwo wyższe jak

również poprzez organizowanie imprez, konkursów, wycieczek, czyli edukację nieformalną. 

Zagadnienie edukacji ekologicznej poruszone zostało przede wszystkim podczas Konferencji Narodów

Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro z 1992 roku. Podczas tej konferencji opracowana

została m.in. Agenda 21, w której wiele miejsca poświęcono edukacji  ekologicznej.  Realizując  zalecenia

Agendy 21 Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i

Leśnictwa podpisały w kwietniu 1995 roku porozumienie o współpracy w zakresie edukacji  ekologicznej.

Głównym punktem tego porozumienia był zapis dotyczący rozpoczęcia prac nad wspólnym przygotowaniem

Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, której jednym z celów jest wdrożenie edukacji ekologicznej jako

edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich stopniach edukacji formalnej i nieformalnej. W strategii tej podjęto

również temat planowania i realizowania działań w zakresie edukacji ekologicznej na szczeblu lokalnym, w

szczególności gminnym, mających na celu ukształtowanie świadomości mieszkańców przejawiającej się w

ich konkretnych działaniach związanych z troską o otaczające ich najbliższe środowisko.  Również głównym

celem Strategii Edukacji Ekologicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

lata 2013 – 2016 jest podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społeczeństwa, w

tym dzieci i młodzieży. Opracowano także działania priorytetowe, które obejmują:

 zapewnienie źródeł finansowania i poprawę efektywności procesu dofinansowania przedsięwzięć z

zakresu edukacji ekologicznej,

 współpracę z WFOŚiGW i realizację Wspólnej Strategii działania,

 inicjowanie i prowadzenie szerokich konsultacji dla uzyskania nowoczesnych rozwiązań w zakresie

edukacji ekologicznej.

Konieczność prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej wynika z polskich i europejskich

aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych, w tym z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). W ustawie z

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, edukacji ekologicznej poświęcony jest dział VIII. Artykuł

77 pkt. 1 ustanawia obowiązek uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

w programach kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół. Gminy powinny corocznie prowadzić tema-

tyczne akcje edukacyjne dotyczące ochrony środowiska w placówkach edukacyjnych. Działania edukacyjne

powinny także obejmować dorosłych mieszkańców, ponieważ to oni mają największy wpływ na obecny stan

środowiska w gminie. Prowadzone działania edukacyjne powinny dotyczyć przede wszystkim prawidłowego

postępowania z odpadami, ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z domowych kotłow-

ni oraz podnosić ogólną świadomość ekologiczną lokalnej społeczności.

Gmina Liszki regularnie prowadzą edukację ekologiczną, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych miesz-

kańców. Edukacja odbywa się w placówkach oświatowych, w ramach toku nauczania – na lekcjach przyrody,
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a także w formie konkursów, wycieczek na obiekty komunalne, rajdów rowerowych o tematyce przyrodniczej,

zbiórki baterii i nakrętek, akcji tematycznych (np. sprzątanie świata). Gmina organizuje warsztaty ekologicz-

ne, szkolenia dla pracowników, kampanie edukacyjno – informacyjne (np. dotyczące segregowania odpadów

czy unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest). Gmina w celu propagowania akcji, wydają również

foldery i ulotki o tematyce ekologicznej. 

Gminy mogą starać się o dofinansowanie zadań dotyczących edukacji ekologicznej, między innymi z

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz organizowania własnych działań,

powinny także włączać się w akcje edukacyjne prowadzone na wyższym poziomie administracyjnym czy or-

ganizowane przez fundacje i stowarzyszenia pozarządowe. Udział w kampaniach organizowanych na przy-

kład przez Ministerstwo Środowiska, które udostępnia niezbędne materiały takie jak infografiki, ulotki, porad-

niki itp. obniża koszty realizacji edukacji ekologicznej. 

Edukacja ekologiczna jest ważnym składnikiem edukacji obywatelskiej zmierzającej do kształtowania

społeczeństwa odpowiedzialnego za swoje czyny, akceptującego zasady zrównoważonego rozwoju, potra-

fiącego ocenić stan środowiska przyrodniczego oraz podejmującego świadome decyzje. Przeprowadzanie

akcji edukacyjnych ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Przekłada się ona na

poprawność zachowań mieszkańców i zwiększenie poczucia odpowiedzialności za otoczenie.

4.12.2 Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2014– 2017 
w zakresie edukacji

W poprzednim Programie ochrony środowiska wyznaczone zostały zadania z zakresu edukacji 

ekologicznej. Gmina Liszki organizuje edukację ekologiczną poprzez dystrybucję ulotek, plakatów oraz 

poprzez stronę internetową i gazetę lokalną „Ziemie Lisiecka”.  

Tabela 58. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2014– 2017 w zakresie edukacji

Lp. Cele Zadania
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i Prowadzenie kampanii edukacyjno-
informacyjnej w celu podnoszenia

świadomości w zakresie
szkodliwości spalania odpadów

oraz węgla o słabej kaloryczności i
wysokiej zawartości siarki w
przydomowych kotłowniach.

2014-
2021

„Apel  o  niepalenie  śmieci”-wia-
domość jako apel Wójta Gminy
Liszki była rozesłana do Kościo-
łów z prośbą o odczytanie
podczas  ogłoszeń  parafialnych.
W szkołach przeprowadza się
regularnie edukację ekologiczną
dzieci i młodzieży poprzez
lekcje tematyczne z nauczyciela-
mi lub zaproszonymi przez
dyrekcję  szkoły  jednostkami
Ochotniczej Straży Pożarnej.
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Lp. Cele Zadania
Lata re-
alizacji

Efekt realizacji

2.

Prowadzenie edukacji ekologicznej
w zakresie wprowadzenia nowego
systemu gospodarki odpadami ze

szczególnym uwzględnieniem
selektywnego zbierania odpadów

komunalnych.

2014-
2015

-Zarówno w 2014 jak i  w 2015
roku został zorganizowany
konkurs na największą ilość ze-
branych baterii w przeliczeniu
na  jednego  ucznia.  Zwycięskie
szkoły otrzymały nagrody.
-Mieszkańcy  podczas  wizyt  w
Urzędzie na bieżąco są
informowani  o  prawidłowej  se-
gregacji odpadów.
- Na stronie internetowej Gminy
Liszki została założona
zakładka  „Gospodarowanie  od-
padami” w której umieszczono
m.in.  zasady  prawidłowej
segregacji  odpadów,  informacje
dotyczące  odpadów
wielkogabarytowych

3.
Prowadzenie kampanii edukacyjno-

informacyjnej w zakresie
odnawialnych źródeł energii

2014-
2021

b.d.

4.
Prowadzenie kampanii edukacyjno-
informacyjnej w zakresie ochrony

przyrody

2014-
2021

- Kampania prowadzona w szko-
łach podczas lekcji
tematycznych
-  Nadleśnictwo  Krzeszowice
przeprowadza zajęcia edukacyj-
ne
o  tematyce  związanej  z  pracą
leśnika i gospodarką leśną

5.
Organizacja imprez masowych (np.

Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata)
2014-
2021

Akcje  organizowane  przez  pla-
cówki oświatowe na terenie
Gminy

6.
Prowadzenie szkoleń z zakresu
dobrych praktyk rolniczych oraz

upraw ekologicznych.

2014-
2021

PZDR  Kraków  w  okresie  od
01.01.2014 r do 31.12.2015 r.
przeprowadził  na  terenie  gminy
Liszki w 2014 r-3 szkolenia ,a
w 2015 r. 2 szkolenia w których
uczestniczyło odpowiednio:
91 oraz 53 osoby. Zakresem te-
matycznym szkoleń były
zagadnienia dotyczące poprawy
bezpieczeństwa i
efektywności  stosowania
środków ochrony roślin
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Lp. Cele Zadania
Lata re-
alizacji

Efekt realizacji

Prowadzenie kampanii edukacyjno-
informacyjnej w celu podnoszenia

świadomości w zakresie racjonalnej
gospodarki nawozami.

2014-
2021

MODR  Karniowice  uczestniczy
w sposób systematyczny w
kampanii  edukacyjno-  informa-
cyjnej podnoszącej
świadomość producentów w za-
kresie racjonalnej gospodarki
nawozami, ŚOR ,a także wyboru
ekologicznych bądź
integrowanych  technologii  pro-
dukcji. Wymiernym efektem
tych działań jest  rozwiązywanie
bieżących problemów
gospodarstw poprzez udzielanie
doradztwa indywidualnego.
W 2014 roku odnotowano udzie-
lenie 67 pozycji doradztwa
indywidualnego a w 2015 r była
to liczba 60 porad

Źródło zadań: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2014– 2017 z perspektywą na lata 18-2021

Monitoring Środowiska

Źródłem informacji o środowisku jest w szczególności państwowy monitoring środowiska. Został on

utworzony ustawą z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016 r. poz. 1688 z

późn. zm.) w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. Jest on realizowany na podsta-

wie:

 wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez Głównego In-

spektora Ochrony Środowiska i zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska,

 wojewódzkich programów monitoringu środowiska opracowanych przez wojewódzkiego inspektora

ochrony środowiska i zatwierdzonych przez GIOŚ.

Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 opracowany przez GIOŚ został za-

twierdzony w dniu 1 października 2015 roku i zawiera opis zadań realizowanych na poziomie centralnym

oraz wskazuje zadania, które będą wykonywane na poziomie województwa przez wojewódzkiego inspektora

ochrony środowiska. W oparciu o ten dokument opracowano Program Państwowego Monitoringu Środowi-

ska Województwa Małopolskiego na lata 2016-2020. 

Głównym założeniem tego dokumentu jest realizowanie badań stanu środowiska w Wojewódzkim In-

spektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie w czterech podsystemach:

 podsystemu monitoringu jakości powietrza,

 podsystemu monitoringu jakości wód,

 podsystemu monitoringu hałasu,

 podsystemu monitoringu pól elektromagnetycznych.

System PMŚ będzie zasilany danymi o presjach wytwarzanych w ramach innych systemów lub obo-

wiązków wykonywanych z mocy prawa przez inne organy administracji lub podmioty gospodarcze, jak i da-
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nymi wytwarzanymi przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Istotnym źródłem danych o emisjach będzie sys-

tem statystyki publicznej, oraz, w przypadku wód, prowadzony przez krajowy i regionalne zarządy gospodar-

ki wodnej kataster wodny. 

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska – odpowiedzialny za pomiary i ocenę poziomu substancji w

powietrzu – w latach 2016-2020 będzie kontynuował monitoring stężeń pyłu PM10 i PM2,5, SO2, NO2, NO,

Nox, O3, benzenu, CO, oraz Pb, As, Cd, Ni i benzo(a)pirenu w pyle PM10, stosując pomiary i modelowanie

matematyczne wybranych zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 wrze-

śnia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032). 

Co roku wykonywana będzie ocena stanu jednolitych części wód rzecznych i zbiorników zaporowych,

objętych monitoringiem w roku poprzednim w układzie zlewni. W roku 2016 sporządzone zostanie zbiorcze

zestawienie oceny stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego) oraz stanu chemicznego jednolitych

części wód rzecznych objętych monitoringiem w latach 2010-2015. 

W celu zdobycia informacji dotyczących warunków hydrologicznych i morfologicznych wspierających

ocenę stanu jednolitych części wód, wojewódzki inspektorat ochrony środowiska będzie prowadził podczas

poboru prób biologicznych obserwacje elementów hydrologicznych i morfologicznych. Wyniki tych obserwacji

będą zapisywane w protokołach terenowych. W latach 2016-2020 będzie kontynuowany pobór i oznaczanie

27 substancji priorytetowych. Badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych prowadzone

będą w 10 punktach pomiarowych, zlokalizowanych na 23 ujęciach wody.

Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska mapy akustyczne sporządza starosta dla aglomera-

cji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem.

Mapy akustyczne są przekazywane do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który z

kolei uwzględnia informacje zawarte w nich podczas dokonywania oceny klimatu akustycznego na terenie

województwa. Na pozostałych obszarach nie objętych procesem opracowania map akustycznych, oceny sta-

nu akustycznego środowiska dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska, tworząc w zależności od

potrzeb mapy akustyczne miast o liczbie mieszkańców poniżej 100 tys. oraz w otoczeniu dróg,  które są

uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. W okresie 5-letnim - 2016-2020 wykonane zostaną w województwie

małopolskim dwie mapy akustyczne: dla miasta Wojnicz do końca roku 2017, oraz dla miasta Skawina do

końca roku 2020. W ciągu 5 lat przewidywane jest wykonanie badań hałasu drogowego w maksymalnie 15

obszarach na terenie województwa

Wyniki pomiarów uzyskane w ramach realizacji wojewódzkiego programu monitoringu PEM wraz z infor-

macjami o instalacjach i urządzeniach emitujących promieniowanie elektromagnetyczne będą wprowadzane

przez WIOŚ do bazy danych pól elektromagnetycznych JELMAG. Roczne i trzyletnie sprawozdania z moni-

toringu pól elektromagnetycznych generowane będą bezpośrednio z bazy danych JELMAG i przekazywane

raz w roku do GIOŚ w terminie do 31 marca z wynikami za rok poprzedni. Na terenie województwa pomiary

wykonuje się w 135 punktach pomiarowych,  w trzyletnim cyklu (45 punktów rocznie) po 15 punktów dla

trzech typów terenów tj. w: centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczają-

cej 50 tys. w pozostałych miastach i na terenach wiejskich. 
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Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Zauważalne bezsprzecznie skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasi-

lenia zjawisk ekstremalnych, występujące w ostatnim stuleciu pogłębiają się i z tego powodu stały się przed-

miotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost

temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłę-

biają i powodują coraz częstsze występowanie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, które są coraz moc-

niej odczuwalne przez ludzi oraz wiele sektorów gospodarki. Zjawiska wywoływane przez zmiany klimatu

stanowią zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Pol-

ski. W tym kontekście istotne jest prowadzenie adaptacji do zmian klimatu i nadzwyczajnych zagrożeń śro-

dowiska na poziomie powiatów i gmin. 

Adaptacja to proces lub zestaw inicjatyw i działań na rzecz zmniejszenia podatności systemów przy-

rodniczych i ludzkich na faktyczne oraz spodziewane skutki zmian klimatu. Właściwie dobrane działania ad-

aptacyjne zmniejszają wrażliwość kraju na zmiany klimatyczne i będą stanowić istotny czynnik stymulujący

wzrost efektywności i innowacyjności polskiej gospodarki. Działania adaptacyjne, poprzez realizację polityk,

inwestycje w infrastrukturę i technologie, a także zmiany zachowań umożliwią uniknięcie ryzyk i wykorzysta-

nie szans. Zgodnie z „Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klima-

tu do roku 2020” zmiany klimatu należy postrzegać jako potencjalne ryzyko, które powinno być brane pod

uwagę przy tworzeniu np. mechanizmów regulacyjnych i planów inwestycyjnych, podobnie jak brane pod

uwagę są ryzyka o charakterze makroekonomicznym, czy geopolitycznym. 

Zagrożeniami środowiska mogącymi wystąpić na terenie gminy Liszki są przede wszystkim zjawiska

spowodowane ekstremalnymi temperaturami i opadami takie jak powodzie, pożary, susze i silne wiatry.  W

ostatnich latach z powodu globalnego ocieplenia klimatu coraz częstsze i intensywniejsze stają się fale upa-

łów. Podobnie jak w przypadku fali mrozów, fale upałów stanowią zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla

dzieci i osób w podeszłym wieku, oraz osób cierpiących na przewlekłe schorzenia. Wysokie temperatury pro-

wadzą do zaburzeń układu krążenia, pracy nerek, układu oddechowego i metabolizmu. Instytut Meteorologii i

Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenia przed upałami i mrozami. Podczas okresów upałów zaleca się pozo-

stawanie w budynkach zwłaszcza w godzinach szacowanych skrajnych temperatur. W celu adaptacji należy

rozbudowywać systemy klimatyzacyjne w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniach. Susze po-

wodują także zagrożenia w lasach. Przesuszona ściółka leśna jest wtedy bardziej podatna na zapalenie. W

przypadku podwyższonego ryzyka zagrożenia pożarowego Lasy Państwowe wprowadzają okresowy zakaz

wstępu do lasu. 

Wysokie temperatury i związane z nimi susze wpływają również negatywnie na różnorodność biolo-

giczną na terenie gminy. Gatunki o mniejszej zdolności adaptacyjnej do zmian warunków środowiska mogą

wyginąć lub wyemigrować z danego terenu. Miejsce ustępujących gatunków będą mogły jednak zająć gatun-

ki do tej pory nie występujące na obszarze gminy bądź będące na jej terenie rzadko. Upały i skrajne mrozy

mogą również powodować zagrożenie dla upraw i hodowli zwierząt – późne przymrozki, fale upałów powo-

dują straty w uprawach, jak również zmniejszenie ilości pożywienia dla zwierząt hodowlanych. Podczas upa-

łów może również dochodzić do nadmiernych upadków w stadzie. 
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 Wysokie temperatury niszczą także nawierzchnie dróg, tory kolejowe oraz linie energetyczne. Powo-

dują one zwiększone ryzyko pożarów i susz. Skrajnie wysokie i niskie temperatury mogą negatywnie wpły-

wać również na rolnictwo, gospodarkę wodną oraz zwierzęta i rośliny. 

Wpływ zmian klimatu może ujawnić się także poprzez zmiany bilansu wodnego: szczególnie wzmożo-

nego odpływu, zwiększonego parowania, pogorszenia jakościowego wód śródlądowych oraz wzrostu często-

tliwości występowania ekstremalnych sytuacji hydrologicznych (susz i powodzi). Susza jest skutkiem długo-

trwałych okresów bez odpadów atmosferycznych i upałów, kiedy maksymalna temperatura dobowa osiąga

wartości wyższe niż 30oC. Występowanie susz może prowadzić z kolei do zmian w stosunkach wodnych na

terenie gminy, a w skrajnym przypadku nawet prowadzić do problemów z zaopatrzeniem gminy w wodę. Na

terenie gminy Liszki  największe zagrożenie powodziowe może wystąpić w związku z nagłym przyborem

wód, mogącym zaistnieć w przypadku odwilży i długotrwałych opadów występujących w okresie wiosennym. 

Wysoka temperatura sprzyja też powstawaniu silnego wiatru i trąb powietrznych. Poza oczywistymi

stratami gospodarczymi i środowiskowymi, jak powalone drzewa, zniszczone budynki, zwiększona prędkość

wiatru przyspiesza erozję wierzchniej warstwy gleb. 

Prowadzone prognozy wskazują, że w nadchodzących latach proces ocieplania się klimatu będzie się

nasilał. Co za tym idzie, będzie się także zwiększać częstotliwość występowania gwałtownych zjawisk pogo-

dowych takich jak powodzie, susze i huragany. Istotne jest więc jak najszybsze podjęcie działań przystoso-

wujących do zmian klimatu.

W związku z powyższymi uwarunkowaniami, rząd polski w celu ograniczenia gospodarczych i spo-

łecznych ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi, opracował Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów

i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 (SPA2020).

SPA 2020 wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażli-

wych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020:

 gospodarce wodnej,

 rolnictwie,

 leśnictwie,

 różnorodności biologicznej i obszarach prawnie chronionych,

 zdrowiu,

 energetyce,

 budownictwie,

 transporcie,

 obszarach górskich,

 strefie wybrzeża,

 gospodarce przestrzennej,

 obszarach zurbanizowanych.

Zasadniczym celem działań adaptacyjnych do zmian klimatu w dziedzinie gospodarki wodnej na tere-

nie Gminy Liszki jest zapewnienie pełnego zaopatrzenia w wodę ludności, przemysłu i rolnictwa. Zadanie to

jest realizowane w gminie poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ramach ochrony społe-

czeństwa przed konsekwencjami powodzi i suszy w inwestycjach budowlanych, transportowych i energe-

tycznych uwzględniane są problemy gwałtownych zmian temperatury, ulewnych opadów, oblodzenia i silnych
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wiatrów. Na terenie gminy prowadzone są również kampanie oszczędzania wody zachęcające do jej racjo-

nalnego wykorzystania.

W celu zniwelowania niekorzystnego wpływu zmian klimatu na rolnictwo na terenie gminy prowadzone

są akcje, które mają na celu zwiększenie wiedzy i świadomości rolników w zakresie zmian klimatu tak, aby

mogli dostosować produkcję rolniczą oraz terminy zabiegów agrotechnicznych do nowych warunków klima-

tycznych.

Do najważniejszych działań adaptacyjnych realizowanych na terenie gminy należy również zapobiega-

nie zabudowy terenów zalewowych, terenów położonych nad kopalniami i terenów narażonych na osuwiska

gruntu poprzez odpowiednie planowanie przestrzenne.

Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy SWOT dla każdego z przyjętych obszarów interwencji zidentyfi-

kowano główne problemy środowiskowe na terenie gminy Liszki.  Przeprowadzona analiza SWOT ukazała

potencjalne zagrożenia w dziedzinie ochrony środowiska i kierunki działań jakie powinny być podejmowane

w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i towarzyszącej mu infrastruktury technicznej. 

Do realizacji na terenie gminy Liszki wyznaczono 13 celów ochrony środowiska w 10 obszarach in-

terwencji. Cele te zostały scharakteryzowane w tabelach 56, 57 i 58.   

Tabela 59. Główne problemy i wyznaczone cele ochrony środowiska w gminie Liszki
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Obszar interwencji Stan obecny - problem Cel

Ochrona klimatu i ja-
kości powietrza

Duża emisja zanieczyszczeń z in-
dywidualnych systemów grzew-
czych

I. Poprawa jakości powietrzaDuża emisja pochodząca z ruchu 
drogowego

Mały udział odnawialnych źródeł 
energii

Zagrożenia hałasem

Przebieg dróg o wysokim natężeniu
hałasu II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla

mieszkańców gminy
Wzrost liczby środków transportu

Pola elektromagne-
tyczne

Wzrost  poziomów  pól  elektroma-
gnetycznych

III.  Ograniczenie  oddziaływania  pól
elektromagnetycznych  na  człowieka  i
środowisko

Gospodarowanie
wodami

Zagrożenie powodzią części gminy IV. Ochrona przed powodzią i suszą

Zagrożenie nieosiągnięciem celów 
środowiskowych JCWP 

V. Dążenie do osiągnięcia dobrego sta-
nu wód

Gospodarka wodno-
ściekowa

Niski  poziom  świadomości
społecznej o skutkach nielegalnego
zrzutu  ścieków  komunalnych,
rolniczych i przemysłowych

VI. Optymalizacja zużycia wody

VII. Racjonalna gospodarka ściekowaStosunkowo niski wskaźnik skanali-
zowania

Zasoby geologiczne
Ryzyko  nieprzestrzegania  warun-
ków koncesji na wydobycie złóż

VIII. Racjonalne i  efektywne gospoda-
rowanie zasobami kopalin ze złóż

Gleby Nadmierne lub niedostosowane do
potrzeb nawożenie gleb

IX. Ochrona gleb i zapewnienie właści-
wego sposobu użytkowania powierzch-
ni ziemi

Gospodarka odpada-
mi i zapobieganie po-
wstawaniu odpadów

Niedostateczny  poziom świadomo-
ści  mieszkańców  o  konieczności
prowadzenia segregacji odpadów

X. Racjonalna gospodarka odpadamiNielegalne  pozbywanie  się  odpa-
dów

Występowanie  wyrobów zawierają-
cych azbest na terenie gminy

Zasoby przyrodnicze

Brak świadomości wartości szaty ro-
ślinnej oraz walorów krajobrazo-
wych gminy wśród mieszkańców

XI.  Zachowanie  różnorodności
biologicznej  i  jej  racjonalne
użytkowanie  oraz  zachowanie  funkcji
ekosystemów i walorów przyrodniczych
gminy

Wpływ zanieczyszczenia powietrza
i wód na florę i faunę
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Obszar interwencji Stan obecny - problem Cel

Niewystarczający poziom lesistości XII. Zwiększenie lesistości

Zagrożenia poważny-
mi awariami

Transport drogowy ładunków nie-
bezpiecznych

XIII. Zapobieganie ryzyku wystąpienia 
poważnych awarii przemysłowych oraz
minimalizacja ich skutkówBliskość miasta Kraków
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Tabela 60. Cele, kierunki interwencji oraz zadania dla gminy Liszki

L.p.

Obsza
r

interw
encji

Cel

Wskaźnik

Kierunek
interwencji

Zadania
Podmiot

odpowiedzialny
Ryzyka

Nazwa (źródło)

W
a

rt
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ś
ć

b
a
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w

a

W
a

rt
o

ś
ć

d
o

c
el

o
w

a

1.

I.
O

c
h

ro
n

a
 k
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a

tu
 i

 ja
k

o
ś

c
i 

p
o

w
ie

tr
za

I.1
.P

o
p

ra
w

a
 ja

ko
śc

i p
o

w
ie

tr
za

 n
a 

te
re

n
ie

 g
m

in
y Liczba substancji

z przekroczeniami
w strefie małopolskiej

3 0

Kontrola jakości
powietrza na terenie

gminy

Zintegrowany projekt LIFE –
Wdrażanie Programu Ochrony

Powietrza dla województwa
małopolskiego

Gmina Liszki
Nieefektywność

działań

2. Monitoring i kontrola podmiotów
korzystających ze środowiska

WIOŚ Kraków
 Niedokładność

pomiarów

3.

Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń
pochodzących z
indywidualnych

systemów
grzewczych

Kompleksowa poprawa efektywności
energetycznej budynków

użyteczności publicznej na terenie
gminy Liszki

Gmina Liszki Wysokie koszty 

4.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
powstających ze spalania paliw na

potrzeby c.o.

Mieszkańcy przy
wsparciu Gminy

Liszki

 Wysoki koszt
inwestycji

5.
Montaż instalacji fotowoltaicznych na

obiektach mieszkalnych

Mieszkańcy przy
wsparciu Gminy

Liszki

Wysoki koszt
inwestycji

6.

Redukcja niskiej emisji przez
promowanie oraz dofinansowania

wymiany palenisk domowych z
gminy Liszki w źródła ciepła

spalające paliwa gazowe

Gmina Liszki
Wysoki koszt

inwestycji

7. Rozwój
odnawialnych źródeł

energii

Rozbudowa sieci gazowej Gmina Liszki Wysoki koszt
inwestycji
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L.p.

Obsza
r

interw
encji

Cel

Wskaźnik

Kierunek
interwencji

Zadania
Podmiot

odpowiedzialny
Ryzyka

Nazwa (źródło) W
a
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ć

b
a
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w

a

W
a
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o

ś
ć

d
o

c
el

o
w

a

8.
Instalacja OZE w budynkach

użyteczności publicznych 
Gmina Liszki

Wysoki koszt
inwestycji

9.

Projekt pn. Czysta energia Blisko
Krakowa w ramach działania

„Rozwój infrastruktury produkcji
energii ze źródeł odnawialnych”

Gmina Liszki
Wysoki koszt

inwestycji

10.
Działania w kierunku wprowadzania

OZE do gospodarstw domowych
Gmina Liszki

Wysoki koszt
inwestycji

11. Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń
pochodzących z
emisji liniowej

Wprowadzenie nowych usług w
zakresie mobilności oraz
promowanie zachowań

energooszczędnych w transporcie

Gmina Liszki
Wysoki koszt

inwestycji 

12.

13.

Poprawa
efektywności

energetycznej na
terenie gminy

Rozbudowa i unowocześnienie
oświetlenia uliczno-drogowego na

terenie gminy
Gmina Liszki

Wysoki koszt
inwestycji

14. Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń
pochodzących z

transportu

Droga rowerowa Jeziorzany,
Ściejowice, Piekary, Kryspinów,

Budzyń, Cholerzyn skomunikowane
szybką komunikacją aglomeracyjną

Gmina Liszki Wysoki koszt
inwestycji
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L.p.

Obsza
r

interw
encji

Cel

Wskaźnik

Kierunek
interwencji

Zadania
Podmiot

odpowiedzialny
Ryzyka

Nazwa (źródło) W
a

rt
o

ś
ć

b
a

zo
w

a

W
a

rt
o

ś
ć

d
o

c
el

o
w

a

15. Asfaltowanie dróg gminnych Gmina Liszki
Wysoki koszt

inwestycji

16.

Budowa systemu parkingów
park&ride zintegrowane z szybką

komunikacją aglomeracyjną wraz z
centrami przesiadkowymi na terenie

gminy

Gmina Liszki
Wysoki koszt

inwestycji

17.
Budowa obwodnicy Kryspinowa,
Liszek i Kaszowa w ciągu drogi

wojewódzkiej 780

Gmina Liszki,
ZDW Kraków

Wysoki koszt
inwestycji

18. Remont i modernizacja dróg
gminnych

Gmina Liszki
Wysoki koszt

inwestycji

19.
Wyznaczenie i budowa ścieżek/dróg

rowerowych oraz ścieżek
spacerowych

Gmina Liszki
Wysoki koszt

inwestycji

20.

„Przełożenie DW 774 w Balicach” –
opracowanie koncepcji wraz z

pozyskaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach

oraz opracowanie programu
funkcjonalno-użytkowego 

ZDW Kraków
Wysoki koszt

inwestycji

21.
Wspieranie budowy i modernizacji

chodników powiatowych i gminnych
Gmina Liszki,
ZDP Kraków

Wysoki koszt
inwestycji
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L.p.

Obsza
r

interw
encji

Cel

Wskaźnik

Kierunek
interwencji

Zadania
Podmiot

odpowiedzialny
Ryzyka

Nazwa (źródło) W
a

rt
o

ś
ć

b
a

zo
w

a

W
a

rt
o

ś
ć

d
o

c
el

o
w

a

22.

Wzrost świadomości
ekologicznej

w zakresie ochrony
powietrza

Promocja i edukacja lokalnej
społeczności w zakresie

ograniczania zużycia energii,
wykorzystania OZE oraz prawidłowej

logistyki transportowej

Gmina Liszki
Brak zainteresowania

mieszkańców 

23.

Wzrost świadomości ekologicznej
oraz wykorzystania energii OZE w

sektorze usługowym i przemysłowym
wraz z zrównoważonym rozwojem

Przedsiębiorcy
przy wsparciu
Gminy Liszki 

Brak zainteresowania
przedsiębiorców

24.
Upowszechnienie informacji o

modernizacji oświetlenia drogowego
i ulicznego

Gmina Liszki Brak zainteresowania

25.

Uwzględnienie
gospodarki

niskoemisyjnej
w dokumentach

strategicznych gminy

Zielone zamówienia publiczne Gmina Liszki -

26.
Opracowanie projektu założeń do

planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe

Gmina Liszki Brak opracowania

27.

Zmiany w planie zagospodarowania
przestrzennego, umożliwiające
lokalizację instalacji kolejnych
odnawialnych źródeł energii

Gmina Liszki
Niedokładność

planów
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L.p.

Obsza
r

interw
encji

Cel

Wskaźnik

Kierunek
interwencji

Zadania
Podmiot

odpowiedzialny
Ryzyka

Nazwa (źródło) W
a

rt
o

ś
ć

b
a
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w

a

W
a

rt
o

ś
ć

d
o

c
el

o
w

a

28.

II
.

Z
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n
ie

 h
a
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s

e
m
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.1

. P
o

p
ra

w
a

śr
od

o
w

is
ka

a
ku

st
yc

zn
e

g
o

 g
m

in
y

Liczba
zmodernizowanych

dróg
- -

Zmniejszenie emisji
hałasu z ruchu

drogowego

Zadania z zakresu budowy i
modernizacji dróg wpisane są do

obszaru interwencji „Ochrona
klimatu i jakości powietrza”

Gmina Liszki, 
ZDP Kraków,
ZDW Kraków 

Wysoki koszt
inwestycji drogowych

29.
Rozbudowa systemów izolacji przed

hałasem  - wprowadzanie
zadrzewień

Gmina Liszki Pominięcie działań

30.

II
I.

P
o

la
 e

le
k

tr
o

m
a

g
n

e
ty

cz
n

e

II
I.1

. 
U

tr
zy

m
a

n
ie
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o

zi
om

u
p

ro
m

ie
ni

o
w

an
ia

el
ek

tr
o

m
a

gn
e

ty
cz

n
eg

o
 p

o
ni

że
j

p
oz

io
m

u
 d

o
pu

sz
cz

a
ln

e
go

Utrzymanie
natężania pola

elektromagnetyczne
go poniżej stanu
dopuszczalnego

(dane z pomiarów
WIOŚ dla najbliższej

stacji pomiarowej)

0,31
(V/m)

<7
(V/m)

Kontrola obecnych
źródeł

promieniowania
elektromagnetyczne

go i zapobieganie
powstawaniu

nowych na terenie
gminy

Wprowadzenie zapisów do
miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego
w zakresie możliwości lokalizacji

instalacji emitujących
promieniowanie elektromagnetyczne

Gmina Liszki

Nieuwzględnienie
planami obszaru całej

gminy, wadliwość
planów 

31.
Prowadzenie ewidencji  źródeł

promieniowania
elektromagnetycznego

WIOŚ, Urząd
Komunikacji

Elektronicznej

Nieuwzględnienie
wszystkich emitorów

32.
Zachowanie stref bezpieczeństwa

przy lokalizacji obiektów emitujących
promieniowanie elektromagnetyczne

Zakłady
energetyczne

Nieprzestrzeganie
zachowania stref
bezpieczeństwa 

33.

G
o

sp
o

d
a
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w

a
n

ie
 

w
o

d
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h

 –
 

d
ąż

e
ni

e
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o
 

o
si

ą
gn

ię
ci

a
 d

o
b

re
g

o
 

JCWP w stanie złym 2 0 Utrzymanie w
dobrym stanie

budowli
hydrotechnicznych 

Modernizacja  zasilaczy
hydraulicznych 

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody

Polskie

Brak środków
finansowych

34. Remont betonów śluzy wraz z
remontem dylatacji 

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody

Polskie

Brak środków
finansowych
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35. Remont kierownicy stanowiska
dolnego 

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody

Polskie

Brak środków
finansowych

36.
Zabezpieczenie antykorozyjne

segmentu głównego głowy górnej
śluzy 

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody

Polskie

Brak środków
finansowych

37. Zabezpieczenie antykorozyjne
lewego sektora jazu 

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody

Polskie

Brak środków
finansowych

38. Modernizacja instalacji elektrycznej
jazu i śluzy 

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody

Polskie

Brak środków
finansowych

39.
Ograniczenie emisji
zanieczyszczeń wód
powierzchniowych i

podziemnych

Monitoring wód powierzchniowych
(cieki wodne i jeziora)

WIOŚ
 Niedokładność

pomiarów

40.

Ochrona przed zanieczyszczeniami
wód powierzchniowych i

podziemnych ze źródeł punktowych i
obszarowych

WIOŚ,
Państwowe

Gospodarstwo
Wodne Wody

Polskie
Gmina Liszki,

podmioty
gospodarcze

Nieprzestrzeganie
pozwoleń

Wdrażanie w gospodarstwach
bezpiecznych metod gromadzenia

nawozów oraz ich właściwego
stosowania

Mieszkańcy Brak zaangażowania
mieszkańców41. JCWPd w stanie

złym
0 0
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42.
Wydawanie pozwoleń

wodnoprawnych i kontrola wydanych
pozwoleń

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody

Polskie 

Nieprzestrzeganie
pozwoleń

43. Regulowanie i utrzymanie w dobrym
stanie urządzeń melioracyjnych

Gmina Liszki Brak konsekwencji

44.
Współpraca z administratorami

cieków wodnych na rzecz  poprawy
bezpieczeństwa

przeciwpowodziowego

Gmina Liszki
Brak zainteresowania

administratorów

45.

46. Budowa zbiorników w Czułowie Gmina Liszki
Wysoki koszt

inwestycji

47. Budowa zbiorników w Rącznej Gmina Liszki
Wysoki koszt

inwestycji

48. Uruchomienie alternatywnego źródła
zasilania w wodę

Gmina Liszki
Wysoki koszt

inwestycji
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49.
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V
.1

. 
R

a
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ci
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o
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a Długość sieci
wodociągowej 

(GUS, Urząd Gminy) 

200,0
km

>200,0k
m

Rozbudowa i
modernizacja sieci
wodociągowych na
terenie aglomeracji

Prowadzenie rejestru zbiorników
bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz kontrola

ich stanu technicznego

Gmina Liszki
Niedokładność

kontroli

50.

Propagowanie zachowań
sprzyjających oszczędzaniu wody

przez działania edukacyjno–
promocyjne (akcje, kampanie

skierowane do wszystkich grup
społecznych)

Gmina Liszki
Brak zainteresowania

mieszkańców

51. Budowa wodociągu w Baczynie Gmina Liszki
Wysoki koszt

inwestycji

52. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
w Cholerzynie

Gmina Liszki
Wysoki koszt

inwestycji

53. Wykonanie prac modernizacyjnych
na sieciach wodociągowych na

terenie aglomeracji

Gmina Liszki Wysoki koszt
inwestycji
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54.

Długość sieci
kanalizacyjnej (GUS,

Urząd Gminy)

Stworzenie
kompleksowego

systemu gospodarki
ściekami socjalno-

bytowymi

Budowa kanalizacji w m.  Czułów,
Mników, Baczyn

Gmina Liszki
Wysoki koszt

inwestycji

55. Budowa kanalizacji sanitarnej w
Rącznej, Jeziorzanach, Ściejowicach  

Gmina Liszki
Wysoki koszt

inwestycji

56.

Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w oparciu o aglomerację

oraz uzupełniającą sieć
przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina Liszki
Wysoki koszt

inwestycji

57.

V
I.

 Z
a

so
b

y
g

e
o

lo
g

ic
zn

e

V
I.1

. R
a

cj
o

n
al

n
e

i e
fe

kt
yw

n
e

go
sp

od
a

ro
w

a
n

ie
za

so
b

a
m

i k
op

a
lin

 z
e

zł
ó

ż

Liczba wydanych
koncesji na

wydobycie kopalin
(Starostwo

Powiatowe, Urząd
Marszałkowski)

- - Nadzór nad
zasobami kopalin

Kontrola przestrzegania wydanych
koncesji na wydobycie kopalin

Marszałek
Województwa
Małopolskiego

Nieefektywny system
kontroli

58.

V
II

. G
le

b
y

V
II

.1
. P

ra
w

id
ło

w
e

uż
yt

ko
w

an
ie

 p
o

w
ie

rz
ch

n
i

zi
e

m
i Powierzchnia

terenów
zdegradowanych

- -
Utrzymanie dobrego

stanu gleb

Ochrona gleb przed degradacją oraz
rekultywacja terenów

zdegradowanych
Gmina Liszki

Długi okres
przywracania

właściwego stanu

59.
Prowadzenie działalności rolniczej
z uwzględnieniem Kodeksu Dobrej

Praktyki Rolniczej

Indywidualni
rolnicy

Podmioty
działające
w rolnictwie

nieprzestrzeganie
zasad kodeksu
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60.
Monitoring chemizmu opadów

atmosferycznych i ocena depozycji
zanieczyszczeń do podłoża

WIOŚ Kraków
Niedokładność

pomiarów

61.

V
II

I. 
G

o
s

p
o

d
ar

k
a

 o
d

p
a

d
am

i 
i z

ap
o

b
ie

g
a

n
ie

 
p

o
w

s
ta

n
iu

 o
d

p
a

d
ó

w

V
III

.1
. 

R
a

cj
o

n
al

n
a

 g
os

po
da

rk
a

 o
d

p
ad

a
m

i

Odpady wytworzone
w ciągu roku

(Analiza stanu
gospodarki
odpadami

komunalnymi)

3 206,92
 Mg

(rok 2016)
-

 
Uporządkowanie

systemu gospodarki
odpadami na terenie

gminy

Uruchomienie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz

z wyposażeniem technicznym
Gmina Liszki

Wysoki koszt
inwestycji

62. Utrzymanie czystości na terenach
rekreacyjnych 

Gmina Liszki
Zaśmiecanie terenów 

63.
Liczba dzikich

wysypisk odpadów
na terenie gminy

0 0 Stała kontrola oraz likwidacja dzikich
wysypisk odpadów

Gmina Liszki Zaśmiecanie terenów

64.
Roczne sprawozdania z realizacji

zadań z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi

Gmina Liszki
Niewykonanie
sprawozdania

65. Prowadzenie działań informacyjnych
i edukacyjnych w zakresie

prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi

w szczególności w zakresie
selektywnego zbierania odpadów

komunalnych

Gmina Liszki Brak zainteresowania
mieszkańców 
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66.

Masa  wyrobów
azbestowych na

terenie gminy (Urząd
Gminy, Baza
Azbestowa)

2 434 761
Mg

<2 434 76
1 Mg

Usunięcie wyrobów
azbestowych z terenu

gminy

Dofinansowanie zadań związanych z
usuwaniem wyrobów zawierających

azbest
Gmina Liszki 

Ograniczone środki
finansowe 

67.

IX
. 

Z
a

so
b

y
p

rz
y

ro
d

n
ic

ze

IX
.1

. U
tr

zy
m

a
ni

e
 d

ob
re

go
 s

ta
n

u 
o

ra
z

po
p

ra
w

a
 b

io
ró

żn
o

ro
d

no
śc

i n
a 

te
re

n
ie

g
m

in
y

Liczba nasadzeń
drzew i krzewów

(Urząd Gminy, GUS)

Drzewa-
73,

Krzewy
0

Zależnie
od

potrzeb
i wyznacz

onych
zadań

Stały rozwój zieleni
oraz obszarów

cennych
przyrodniczo

Utrzymanie terenów rekreacyjnych
oraz  zieleni urządzonej

Gmina Liszki
Niszczenie terenów

zielonych

68.
Inwentaryzacja przyrodnicza terenu

gminy oraz badania obszarów
cennych przyrodniczo

Gmina Liszki Brak inwentaryzacji

69.

Wskaźnik lesistości
(GUS)

1% >1%

Ochrona, pielęgnacja oraz
utrzymanie terenów leśnych

Nadleśnictwo, 
właściciele
prywatni 

Niszczenie terenów,
wysokie koszty

inwestycji

70.

Konserwacja istniejących
i rozbudowa nowych szlaków

turystycznych, pieszych i
rowerowych oraz ich odpowiednie

oznakowania

PTTK,
Stowarzyszenia

ekologiczne,
Gmina Liszki

Wysokie koszty
inwestycji,

nieprzestrzeganie
wyznaczonych

szlaków 

71.

X
. 

Z
a

g
ro

że
n

ie

X
.1

.
Z

ap
ob

ie
g

a
n

ie
po

w
st

a
w

a
n

iu
p

o
w

a
żn

yc
h

 a
w

a
rii Liczba zdarzeń o
znamionach

poważnej awarii

0 0 Przeciwdziałania
poważnym awariom

Uwzględnianie lokalizacji ZDR oraz
ZZR w miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego

Gmina Liszki Nieuwzględnienie
planami obszaru całej

gminy, wadliwość
planów
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i

72.
Kontrola przewozów substancji

niebezpiecznych

Inspekcja
Transportu

Drogowego,
Policja

-

73. Utrzymanie jednostek OSP Gmina Liszki Wysokie koszty

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek
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Tabela 61. Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem 

L.p.
Obszar

interwencji
Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł] Źródło
finansowania2018 2019 2020 2021 2022-2026

1.
O

c
h

ro
n

a
 k

li
m

a
tu

 i 
ja

k
o

ś
c

i p
o

w
ie

tr
za

Zintegrowany projekt LIFE –
wdrażanie Programu ochrony
powietrza dla województwa

małopolskiego

Gmina Liszki
101 775
000,00

101 775
000,00

111 961
000,00

111 964
000,00

0
Budżet Gminy,
UMWM (UE)

2.
Kompleksowa poprawa

efektywności energetycznej
budynków użyteczności

publicznej na terenie Gminy
Liszki

Gmina Liszki 924 052,6 - - - -
Budżet Gminy,
środki unijne

3.

Redukcja niskiej emisji przez
promowanie oraz

dofinansowania wymiany
palenisk domowych z gminy

Liszki w źródła ciepła
spalające paliwa gazowe

Gmina Liszki
142 628

000,0
356 972

000,0
400 000,0 - -

Środki własne
mieszkańców,

NFOŚiGW,
WFOŚiGW,

oferta banków
komercyjnych,
Budżet Gminy,
UMWM(UE)

4.
Rozbudowa sieci gazowej Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Budżet Gminy,
PSG Kraków

5.
Projekt Czysta energia Blisko
Krakowa w ramach działania

„Rozwój infrastruktury
produkcji energii ze źródeł

odnawialnych” 

Gmina Liszki 3 399 330 000,00
Projekt w trakcie

przygotowań

6. Instalacja OZE w budynkach
użyteczności publicznych 

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
RPO WM,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW

7. Działania w kierunku
wprowadzania OZE do

gospodarstw domowych
Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

RPO WM,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW

8. Wprowadzenie nowych usług Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy,
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odpowiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł] Źródło
finansowania2018 2019 2020 2021 2022-2026

w zakresie mobilności oraz
promowanie zachowań
energooszczędnych w

 transporcie

WRPO,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW

9.
Rozbudowa i

unowocześnienie oświetlenia
uliczno-drogowego na

terenie gminy

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
RPO WM,

Budżet Gminy

10.

Droga rowerowa Jeziorzany,
Ściejowice, Piekary,
Kryspinów, Budzyń,

Cholerzyn, skomunikowane
szybką komunikacją

aglomeracyjną

Gmina Liszki 980 980,1 5 573 222,5 - - -
Budżet Gminy,
środki unijne

11.
Asfaltowanie dróg gminnych Gmina Liszki 350 000 350 000 280 000 100 000 1 600 000 Budżet Gminy

12.

Budowa systemu parkingów
park&ride zintegrowane z

szybką komunikacją
aglomeracyjną wraz z

centrami przesiadkowymi na
terenie gminy

Gmina Liszki 2 590 000 - -

Budżet Gminy,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
Środki UE

13.
Budowa obwodnicy
Kryspinowa, Liszek i

Kaszowa w ciągu drogi
wojewódzkiej 780

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. ZDW Kraków, 

14. Remont i modernizacja dróg
gminnych

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy

15. Wyznaczenie i budowa
ścieżek/dróg rowerowych
oraz ścieżek spacerowych

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy

16. Wspieranie budowy i
modernizacji chodników
powiatowych i gminnych

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy
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Zadanie
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Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł] Źródło
finansowania2018 2019 2020 2021 2022-2026

17.

Promocja i edukacja lokalnej
społeczności w zakresie

ograniczania zużycia energii,
wykorzystania OZE oraz

prawidłowej logistyki
transportowej

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Budżet Gminy,
środki UE,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW

18.

Wzrost świadomości
ekologicznej oraz

wykorzystania energii OZE w
sektorze usługowym i
przemysłowym wraz z

zrównoważonym rozwojem

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Środki własne
przedsiębiorców,

Środki UE,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW

19. Upowszechnienie informacji
o modernizacji oświetlenia

drogowego i ulicznego
Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy

20. Zielone zamówienia
publiczne

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy

21.
Opracowanie projektu

założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło,

energię elektryczną i paliwa
gazowe

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy

22.

Zmiany w planie
zagospodarowania

przestrzennego,
umożliwiające lokalizację

instalacji kolejnych
odnawialnych źródeł energii

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy

23.

Z
a

g
ro

że
n

ie
h

a
ła

s
em Rozbudowa systemów

izolacji przed hałasem  -
wprowadzanie zadrzewień

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy
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Obszar
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Zadanie

Podmiot
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finansowania2018 2019 2020 2021 2022-2026

24. P
o

la
e

le
k

tr
o

m
ag

n
e

ty
c

zn
e

Wprowadzenie zapisów do
miejscowych planów
zagospodarowania

przestrzennego w zakresie
możliwości lokalizacji
instalacji emitujących

promieniowanie
elektromagnetyczne

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy

25.

G
o

sp
o

d
a

ro
w

a
n

ie
 w

o
d

a
m

i

Regulowanie i utrzymanie w
dobrym stanie urządzeń

melioracyjnych
Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy

26.
Współpraca z

administratorami cieków
wodnych na rzecz  poprawy

bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Budżet Gminy,
Państwowe

Gospodarstwo
Wodne Wody

Polskie

27. Budowa zbiorników w
Czułowie

Gmina Liszki 1 500 000 - - - - Budżet Gminy

28. Budowa zbiorników w
Rącznej

Gmina Liszki 1 400 000 - - - - Budżet Gminy

29. Budowa suchego polderu w
Piekarach

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody

Polskie, Budżet
Gminy, RPO

WM

30. Uruchomienie
alternatywnego źródła

zasilania w wodę

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody

Polskie, Budżet

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
 opracowany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4; 61-058 Poznań

117



L.p.
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Zadanie
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finansowania2018 2019 2020 2021 2022-2026

Gminy

31.
G

o
sp

o
d

a
rk

a
 w

o
d

n
o

-ś
ci

e
ko

w
a Prowadzenie rejestru

zbiorników bezodpływowych i
przydomowych oczyszczalni

ścieków oraz kontrola ich
stanu technicznego

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy

32.

Propagowanie zachowań
sprzyjających oszczędzaniu

wody przez działania
edukacyjno–promocyjne

(akcje, kampanie skierowane
do wszystkich grup

społecznych)

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody

Polskie, Budżet
Gminy

33. Budowa wodociągu w
Baczynie

Gmina Liszki 15 00 000 - - - - Budżet Liszki

34. Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej w Cholerzynie

Gmina Liszki 1 650 000 1 500 000 - - -
Budżet Gminy,

WFOŚiGW

35.
Wykonanie prac

modernizacyjnych na
sieciach wodociągowych na

terenie aglomeracji

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody

Polskie, Budżet
Gminy

36. Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Czułów,

Mników, Baczyn
Gmina Liszki 2 800 000 2 500 000 3 000 000 - -

Budżet Gminy,
WFOŚiGW

37. Budowa kanalizacji
sanitarnej w Rącznej,
Jeziorzany, Ściejowice  

Gmina Liszki 500 000 0 2 500 000 2 500 000 13 000 000
Budżet Gminy,

Środki UE,
PROW WM

38. Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w oparciu o

aglomerację oraz

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy,
Środki UE,
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L.p.
Obszar

interwencji
Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł] Źródło
finansowania2018 2019 2020 2021 2022-2026

uzupełniającą sieć
przydomowych oczyszczalni

ścieków

PROW WM

39.

G
le

b
y Ochrona gleb przed

degradacją oraz rekultywacja
terenów zdegradowanych

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy

40.

G
o

sp
o

d
a

ro
w

a
n

ie
 o

d
p

ad
a

m
i 

i 
za

p
o

b
ie

g
a

n
ie

 p
o

w
s

ta
w

an
iu

o
d

p
a

d
ó

w

Uruchomienie Punktu
Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych wraz
z wyposażeniem

technicznym

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
Budżet Gminy,

Środki UE,
PROW WM

41.
Utrzymanie czystości na
terenach rekreacyjnych 

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy

42. Stała kontrola oraz likwidacja
dzikich wysypisk odpadów

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy

43.
Roczne sprawozdania

z realizacji zadań z zakresu
gospodarki odpadami

komunalnymi

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy

44. Usuwanie wyrobów
zawierających azbest

Gmina Liszki 47 100 000 47 100 000 - - -
Budżet Gminy,

środki UE

45.

Prowadzenie działań
informacyjnych i

edukacyjnych w zakresie
prawidłowego

gospodarowania odpadami
komunalnymi

w szczególności w zakresie
selektywnego zbierania
odpadów komunalnych

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Budżet Gminy,
środki

organizacji
ekologicznych,

prywatni
przedsiębiorcy
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L.p.
Obszar

interwencji
Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł] Źródło
finansowania2018 2019 2020 2021 2022-2026

46.
Z

a
s

o
b

y
p

rz
y

ro
d

n
ic

ze

Utrzymanie terenów
rekreacyjnych oraz  zieleni

urządzonej
Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Budżet Gminy,
PROW WM

47.
Inwentaryzacja przyrodnicza
terenu gminy oraz badania

obszarów cennych
przyrodniczo

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
Budżet Gminy,

PROW WM

48.

Z
a

g
ro

że
n

ie
p

o
w

a
żn

y
m

i
a

w
a

ri
a

m
i

Uwzględnianie lokalizacji
ZDR oraz ZZR w

miejscowych planach
zagospodarowania

przestrzennego

Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy

49.
Utrzymanie jednostek OSP Gmina Liszki b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Budżet Gminy

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek

Tabela 62. Harmonogram zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem

Lp.
Obszar

interwencji
Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny za

realizację (+jednostki
włączone)

Szacunkowe
koszty realizacji

zadania [zł]
Czas realizacji

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

1.

O
c

h
ro

n
a

k
lim

a
tu

i

Monitoring i kontrola podmiotów
korzystających ze środowiska

WIOŚ Kraków
W ramach

funkcjonowania
jednostki

Realizowane  w
trybie ciągłym

Środki własne
jednostki

-
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Lp.
Obszar

interwencji
Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny za

realizację (+jednostki
włączone)

Szacunkowe
koszty realizacji

zadania [zł]
Czas realizacji

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

ja
k

o
ś

c
i 

p
o

w
ie

tr
za

2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
powstających ze spalania paliw na

potrzeby c.o.

Mieszkańcy przy
wsparciu Gminy Liszki

W ramach
prowadzonej
działalności

Realizowane  w
trybie ciągłym

Środki własne
mieszkańców,

NFOŚiGW,
WFOŚiGW

-

3. Montaż instalacji fotowoltaicznych na
obiektach mieszkalnych

Mieszkańcy przy
wsparciu Gminy Liszki

b.d.
Realizowane  w
trybie ciągłym

Środki własne
mieszkańców,

NFOŚiGW,
WFOŚiGW

-

4.
Wzrost świadomości ekologicznej
oraz wykorzystania energii OZE w

sektorze usługowym i przemysłowym
wraz z zrównoważonym rozwojem

Przedsiębiorcy przy
wsparciu Gminy Liszki 

W ramach
prowadzonej
działalności

Realizowane  w
trybie ciągłym

Środki własne
przedsiębiorstw

-

5.

„Przełożenie DW 774 w Balicach” –
opracowanie koncepcji wraz z

pozyskaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach

oraz opracowanie programu
funkcjonalno-użytkowego 

ZDW Kraków b.d. 2018-2019 r.

Budżet
Województwa
Małopolskiego,
Budżet Gminy

Kraków 

-

6.

P
o

la
 e

le
k

tr
o

m
a

g
n

e
ty

cz
n

e

Prowadzenie ewidencji  źródeł
promieniowania

elektromagnetycznego

WIOŚ, Urząd
Komunikacji

Elektronicznej

W ramach
funkcjonowania

jednostki

Realizowane  w
trybie ciągłym

Środki własne
jednostki

-

7. Zachowanie stref bezpieczeństwa
przy lokalizacji obiektów emitujących
promieniowanie elektromagnetyczne

Zakłady energetyczne
W ramach

funkcjonowania
jednostki

Realizowane  w
trybie ciągłym

Środki własne
jednostki

-
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Lp.
Obszar

interwencji
Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny za

realizację (+jednostki
włączone)

Szacunkowe
koszty realizacji

zadania [zł]
Czas realizacji

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu8.

G
o

s
p

o
d

ar
o

w
an

ie
 w

o
d

a
m

i
Modernizacja  zasilaczy

hydraulicznych 

Państwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
500 2018 r.

Środki własne
jednostki

-

9. Remont betonów śluzy wraz z
remontem dylatacji 

Państwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
3 200 2019 r.

Środki własne
jednostki

-

10. Remont kierownicy stanowiska
dolnego 

Państwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
17 200 2022-2023 r.

Środki własne
jednostki

-

11. Zabezpieczenie antykorozyjne
segmentu głównego głowy górnej

śluzy 

Państwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
500 2019 r.

Środki własne
jednostki

-

12. Zabezpieczenie antykorozyjne
lewego sektora jazu 

Państwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
1 000 2020 r.

Środki własne
jednostki

-

13. Modernizacja instalacji elektrycznej
jazu i śluzy 

Państwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
500 2021 r.

Środki własne
jednostki

-

14.
Ochrona przed zanieczyszczeniami

wód powierzchniowych i
podziemnych ze źródeł punktowych i

obszarowych

WIOŚ, Państwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie,
Gmina Liszki,

podmioty gospodarcze

W ramach
funkcjonowania

jednostki

Realizowane  w
trybie ciągłym

 Środki własne
jednostki

-

15. Wdrażanie w gospodarstwach
bezpiecznych metod gromadzenia

nawozów oraz ich właściwego
stosowania

Mieszkańcy W ramach
prowadzonej
działalności

Realizowane  w
trybie ciągłym

Środki własne
jednostki

-
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Lp.
Obszar

interwencji
Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny za

realizację (+jednostki
włączone)

Szacunkowe
koszty realizacji

zadania [zł]
Czas realizacji

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

16. Wydawanie pozwoleń
wodnoprawnych i kontrola wydanych

pozwoleń

Państwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

W ramach
funkcjonowania

jednostki

Realizowane  w
trybie ciągłym

Starostwo
Powiatowe, Urząd

Marszałkowski
-

17.

Z
a

s
o

b
y

g
eo

lo
g

ic
zn

e

Kontrola przestrzegania wydanych
koncesji na wydobycie kopalin

Marszałek
Województwa
Małopolskiego

W ramach
funkcjonowania

jednostki

Realizowane  w
trybie ciągłym

Środki Urzędu
Marszałkowskiego/U

rzędu
Wojewódzkiego

-

18.

G
le

b
y

Prowadzenie działalności rolniczej
z uwzględnieniem Kodeksu Dobrej

Praktyki Rolniczej

Indywidualni rolnicy,
Podmioty działające

w rolnictwie

W ramach
prowadzonej
działalności

Realizowane  w
trybie ciągłym

Środki własne
jednostki

-

19. Monitoring chemizmu opadów
atmosferycznych i ocena depozycji

zanieczyszczeń do podłoża
WIOŚ Kraków

W ramach
funkcjonowania

jednostki

Realizowane  w
trybie ciągłym

Środki własne
jednostki

-

20.

Z
as

o
b

y
 p

rz
y

ro
d

n
ic

ze

Ochrona, pielęgnacja oraz
utrzymanie terenów leśnych

Nadleśnictwo, 
właściciele prywatni 

W ramach
funkcjonowania

jednostki

Realizowane  w
trybie ciągłym

Środki własne
jednostki

-

21.

Konserwacja istniejących
i rozbudowa nowych szlaków

turystycznych, pieszych i
rowerowych oraz ich odpowiednie

oznakowania

PTTK, Stowarzyszenia
ekologiczne,
Gmina Liszki

W ramach
funkcjonowania

jednostki

Realizowane  w
trybie ciągłym

Środki własne
jednostki, Środki UE

-
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Lp.
Obszar

interwencji
Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny za

realizację (+jednostki
włączone)

Szacunkowe
koszty realizacji

zadania [zł]
Czas realizacji

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

22.
P

o
w

aż
n

e
a

w
a

ri
e

Kontrola przewozów substancji
niebezpiecznych

Inspekcja Transportu
Drogowego, Policja

W ramach
funkcjonowania

jednostki

Realizowane  w
trybie ciągłym

Środki własne
jednostki

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek
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System realizacji programu ochrony środowiska

Obowiązek  sporządzania  Programu  Ochrony  Środowiska  przez  Wójta  Gminy  Liszki  wynika

z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 519 z późn.

zm.).  Dostosowanie  polityki  ochrony  środowiska  realizowanej  na  poziomie  gminy  do  zmieniających  się

uwarunkowań  społecznych  i gospodarczych  spowodowało  konieczność  opracowania  Programu Ochrony

Środowiska.  W celu  przygotowania  dokumentu  w  pełni  odpowiadającemu  potrzebom  gminy  utworzona

została grupa robocza, która została włączona w proces opracowania. 

Niniejszy Program Ochrony Środowiska został wykonana przez firmę zewnętrzną, wybraną przez

Gminę Liszki  do wykonania tego zadania.  Jednostką koordynującą ze strony Urzędu Gminy jest Referat

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W celu rzetelnego opracowania POŚ firma Ekolog rozesłała informacje do

instytucji  zewnętrznych o  przygotowywaniu  POŚ wraz z  prośbą o udostępnienie  niezbędnych informacji

o stanie środowiska oraz o planowanych do realizacji  zadaniach na terenie gminy. Referat Urzędu Gminy

we współpracy  z  Wykonawcą  koordynował  prace  odpowiednich  pracowników  Urzędu  Gminy  i jednostek

podległych nad opracowywaniem harmonogramu zadań z zakresu ochrony  środowiska planowanych do

realizacji na terenie gminy. 

Opracowanie dokumentu prowadzone było w kilku etapach. W pierwszym etapie pracy zgromadzono

materiały źródłowe oraz dane dotyczące aktualnego stanu środowiska Gminy Liszki. Pozyskano je głównie z

materiałów przekazanych przez Urząd Gminy oraz opracowań Głównego Urzędu Statystycznego, a także z

raportów instytucji zajmujących się problematyką ochrony środowiska, m.in.: Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrony Środowiska w Krakowie, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Środowiska w  Krakowie,  Państwowego Instytutu  Geologicznego w Warszawie.  Podczas  opracowywania

dokumentu  korzystano  również  z  dokumentów  strategicznych  opracowywanych  na  poziomie  krajowym,

regionalnym i lokalnym. Na podstawie uzyskanych danych zdiagnozowano stan poszczególnych obszarów

interwencji,  w  skład  których  wchodzą;  ochrona  klimatu  i jakości  powietrza,  zagrożenie  hałasem,  pola

elektromagnetyczne,  gospodarowanie  wodami,  gospodarka  wodno-ściekowa,  zasoby  geologiczne,  gleby,

gospodarka odpadami, zasoby przyrodnicze, zagrożenie poważnymi awariami. 

Diagnoza stanu poszczególnych obszarów interwencji została przeprowadzona zgodnie z modelem D-

P-S-I-R, opracowanym przez OECD i rozwiniętym przez Europejską Agencję Środowiska. Zgodnie z tym

modelem,  zjawiska  społeczne  i  gospodarcze  (D  –  siły  sprawcze,  np.  warunki  społeczno–gospodarcze,

meteorologiczne, hydrologiczne, napływy transgraniczne) prowadzą do wywierania presji na środowisko (P –

presje, np. emisje zanieczyszczeń). W konsekwencji, zmianie ulega stan środowiska (S – zastana jakość

środowiska).  Środowisko  ma  bezpośredni  wpływ (I  – wpływ stanu  środowiska np.  na życie  społeczno–

gospodarcze) na zdrowie ludzi, na ekosystemy oraz na gospodarkę. Wpływ ten wyzwala z kolei społeczną

i polityczną reakcję (R), która kształtuje pośrednio lub bezpośrednio poszczególne elementy modelu. 

W analizie obszarów interwencji, poza diagnozą stanu, uwzględniono także zagadnienia horyzontalne,

do których należy: adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne

oraz  monitoring  środowiska.  W  ramach  każdego  obszaru  interwencji  przeprowadzono  analizę  SWOT,

opisującą mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wynikające z obecnego stanu środowiska Gminy

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
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Liszki.

Kolejnym etapem było wyznaczenie celi oraz kierunków interwencji wynikających ze zdefiniowanych

zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji wyznaczonych na podstawie analizy SWOT.

Ostatnim  etapem  było  określenie  zadań  mających  na celu  poprawę,  naprawę  lub  przeciwdziałanie

pogarszaniu się stanu środowiska naturalnego gminy Liszki.  Cele i zadania zostały wyznaczone zgodnie

z programami  ochrony  środowiska  na  szczeblu  wojewódzkim i  powiatowym.  Ponadto  do  każdego celu

przypisane  zostały  wskaźniki  umożliwiające  monitoring  realizacji  POŚ.  Wybrano  takie  wskaźniki,  aby

możliwe  było  liczbowe  przedstawienie  stanu  lub  tendencji,  które  określa  w  sposób  mierzalny  wpływ

podejmowanych  działań  na środowisko,  aby  umożliwiły  określenie  postępu  realizacji  zadań.  Ponieważ

wskaźniki  te mają być narzędziem oceny realizacji  POŚ w momencie przygotowywania  raportów z jego

wykonania. 

Projekt  Programu  zostanie  skierowany  do zaopiniowania  przez  Zarząd  Powiatu  w  Krakowie.

Końcowym etapem zamykającym prace nad Programem jest przyjęcie go przez Radę Gminy Liszki w formie

uchwały.

Podczas  wdrażania  programu  ochrony  środowiska  ważna  jest  kontrola  przebiegu  realizacji

przyjętych  w  nim  zadań  oraz  osiągnięcia  postawionych  celów.  W tym  celu  opracowany  został  system

monitoringu i wyznaczono komórki monitorującą prace nad przygotowaniem programu ochrony środowiska,

a  następnie  koordynującą  jego  wykonanie  i  prowadzenie  monitoringu  na  etapie  wdrażania  programu.

Komórką taką został  Referat  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  Monitoring będzie wykonywany w dwóch

zakresach: monitoring środowiskowy, oraz monitoring programowy.

Narzędziem umożliwiającym ilościową i jakościową ocenę realizacji Programu Ochrony Środowiska są

wskaźniki monitorowania. W niniejszym Programie Ochrony Środowiska w rozdziale 6 w tabeli wyznaczono

wskaźniki, które będą wykorzystywane do oceny stopnia realizacji celów ochrony środowiska wyznaczonych

na lata 2018–2021. Po zakończeniu tego okresu gmina podsumuje stopień realizacji POŚ oraz jego łączny

efekt ekologiczny, wyrażony wartością wskaźników ekologicznych. 

Monitoring  środowiskowy  dostarcza  informacji  o  efektach  działań  w  zakresie  wszystkich

komponentów środowiska na terenie gminy i powinien być traktowany jako podstawa do oceny całej polityki

ochrony  środowiska  realizowanej  na  terenie  gminy.  Będzie  on  jednym  z najważniejszych  kryteriów,

na podstawie,  których zostanie utworzona aktualizacja programu.  Prowadzony on będzie głównej mierze

w ramach Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa opracowanego przez Wojewódzki

Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Na podstawie wyników tego monitoringu WIOŚ publikuje co

roku Raport o stanie środowiska oraz roczną ocenę jakości powietrza. Dane z tych dokumentów pozwolą

określić zmiany stanu środowiska na terenie gminy. 

Monitoring  programowy  opierać  się  będzie  na  monitorowaniu  realizacji  poszczególnych  zadań

i poziomie osiągnięcia wyznaczonych celów. Zgodnie z artykułem art. 18 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

po  dwóch  latach obowiązywania programu zostanie sporządzony raport  stanu  realizacji  programu,  który

następnie zostanie przedstawiony radzie gminy. W przypadku nie wykonania zaplanowanych zadań zostanie

dokonana analiza sytuacji  umożliwiająca poznanie przyczyny takiej  sytuacji   i  dokonanie ewaluacji  celów
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i zadań. Kolejny raport zostanie wykonany na koniec obowiązywania dokumentu. Po okresie obowiązywania

programu wymagane jest opracowanie kolejnej aktualizacji. 

Wójt Gminy Liszki jest zobowiązany do sporządzania co dwa lata raportów z wykonania programów

ochrony środowiska, które przedstawia radzie gminy. Następnie raporty są przekazywane przez wójta do

Zarządu Powiatu  w Krakowie.  W raporcie zostanie dokonana ewaluacja realizowanych zadań i poziomu

osiągnięcia  przyjętych  wskaźników.  Raporty  te  stanowią  syntetyczne  zestawienie  zadań,  które

w analizowanym dwuleciu powinny być zrealizowane oraz przedstawienie, które z nich zostały zrealizowane,

jakie były koszty. Ewaluacja POŚ wykonana zostanie na podstawie wskaźników wyznaczonych w niniejszej

Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska w rozdziale 6 „Cele programu ochrony środowiska”, w tabeli 55.

Wskaźniki te zostały przypisane do poszczególnych celów wyznaczonych w dokumencie, tak aby możliwa

była  jakościowa  i  ilościowa  ocena  stopnia  wykonania  celów.  W  proces  ewaluacji  tym  samym zostaną

włączeni wszyscy interesariusze,  w tym służby i inspekcje działające na terenie gminy i  odpowiedzialne

za realizację zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska. 

W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram monitoringu realizacji programu.

Tabela 63. Harmonogram monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-
2021 z perspektywą na lata 2022-2026 dla gminy Liszki

Podejmowane działania 2018 2019 2020 2021

Monitoring stanu środowiska + + + +
Monitoring programowy – raport z realizacji programu + +

Aktualizacja programu +

Źródło: Opracowanie własne

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4; 61-058 Poznań

127



„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026”
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4; 61-058 Poznań

128



129

Spis tabel

Tabela 1. Ruch naturalny ludności w gminie Liszki w latach 2013-2016..........................................................15

Tabela 2. Struktura ludności gminy Liszki, według ekonomicznej grupy wieku udział procentowy w latach 

2013-2016.........................................................................................................................................................16

Tabela 3. Liczba podmiotów gospodarczych według grup rodzajów działalności w 2016 roku.......................17

Tabela 4. Liczba osób bezrobotnych w gminie Liszki w latach 2014-2016......................................................17

Tabela 5. Wielkość emisji do powietrza zanieczyszczeń gazowych przez podmioty gospodarcze w latach 

2013 - 2015.......................................................................................................................................................22

Tabela 6. Wielkość emisji do powietrza zanieczyszczeń pyłowych przez podmioty gospodarcze w latach 

2014 – 2016......................................................................................................................................................23

Tabela 7. Sieć gazowa na terenie gminy Liszki w latach 2014-2016...............................................................24

Tabela 8. Drogi powiatowe w granicach gminy Liszki.......................................................................................25

Tabela 9. Gminne drogi publiczne w granicach gminy Liszki...........................................................................26

Tabela 10. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia...............28

Tabela 11. Ocena jakości powietrza w strefie małopolskiej według kryteriów dotyczących ochrony zdrowia w 

roku 2016..........................................................................................................................................................30

Tabela 12. Ocena jakości powietrza w strefie małopolskiej według kryteriów dotyczących ochrony roślin w 

roku 2016..........................................................................................................................................................31

Tabela 13. Efekty realizacji zadań z lat 2014 - 2017 zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla 

gminy Liszki na lata 2014–2017 w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego..........................................35

Tabela 14. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza.....................................37

Tabela 15. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 

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

linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do 

ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby................................38

Tabela 16. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty 

statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki 

mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej 

doby...................................................................................................................................................................39

Tabela 17. Zmiany liczby pojazdów w powiecie krakowskim w latach 2014-2016...........................................41

Tabela 18. Wyniki pomiaru hałasu krótkookresowego w punkcie Olszyny w 2016 roku..................................42

Tabela 19. Wyniki pomiaru hałasu lotniczego na terenie Lotniska Kraków-Balice przeprowadzone w 2015 

roku...................................................................................................................................................................44

Tabela 20. Efekty realizacji zadań z lat 2014-2017 zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla 

gminy Liszki na lata 2014– 2017 w zakresie zagrożenia hałasem...................................................................45

Tabela 21. Analiza SWOT – obszar interwencji: Zagrożenie hałasem.............................................................46

Tabela 22. Efekty realizacji zadań z lat 2014-2017 zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla 

Gminy Liszki na lata 2014-2017 w zakresie pól elektromagnetycznych..........................................................50

Tabela 23. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne.....................................................51

Tabela 24. Wyniki monitoringu najważniejszych JCWP na terenie gminy Liszki w roku 2015.........................53

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026” 
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4; 61-058 Poznań



130

Tabela 25. Ocena JCWPd 147..........................................................................................................................53

Tabela 26. Efekty realizacji zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na 

lata 2014– 2017 w zakresie gospodarowania wodami.....................................................................................61

Tabela 27. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami.....................................................65

Tabela 28. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie gminy Liszki w latach 2014-2016........................66

Tabela 29. Sieć kanalizacyjna na terenie gminy Liszki w latach 2014-2016....................................................67

Tabela 30. Charakterystyka oczyszczalni w Piekarach [dane na dzień 31.12. 2016]......................................70

Tabela 31. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych po oczyszczeniu dla roku 2014, 2015, 2016. 70

Tabela 32. Liczba zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Liszki w 

latach 2014-2016 roku......................................................................................................................................71

Tabela 33. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa..............................................72

Tabela 34. Wykaz złóż kopalin na terenie gminy Liszki [tys.ton]......................................................................72

Tabela 35. Efekty realizacji zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na 

lata 2014– 2017 w zakresie zasobów geologicznych.......................................................................................73

Tabela 36. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Zasoby geologiczne..............................................................74

Tabela 37. Odczyn gleb ornych w punkcie pomiarowym w Brzyczyny.............................................................75

Tabela 38. Zawartość substancji organicznej w glebach ornych w punkcie pomiarowym Brzyczyny..............76

Tabela 39.Właściwości sorpcyjne gleb ornych w punkcie pomiarowym Brzyczyny.........................................76

Tabela 40. Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślin w glebach ornych w punkcie pomiarowym 

Brzyczyny..........................................................................................................................................................77

Tabela 41. Całkowita zawartość pierwiastków śladowych w glebach ornych w punkcie pomiarowym w 

Brzyczyny..........................................................................................................................................................77

Tabela 42. Efekty realizacji zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na 

lata 2014–2017 w zakresie powierzchni gleb...................................................................................................78

Tabela 43. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Gleby.....................................................................................79

Tabela 44. Liczba mieszkańców objęta systemem gospodarowania odpadami..............................................80

Tabela 45. Masa odpadów komunalnych zebranych z Gminy Liszki w latach 2014-2016...............................81

Tabela 46. Zestawienie  dopuszczalnych poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz poziomów osiągniętych przez Gminę Liszki.......................................82

Tabela 47. Zestawienie wyznaczonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomów osiągniętych przez 

Gminę Liszki......................................................................................................................................................82

Tabela 48. Zestawienie wyznaczonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  oraz 

poziomów osiągniętych przez Gminę Liszki.....................................................................................................82

Tabela 49. Zinwentaryzowane, unieszkodliwione oraz pozostałe do unieszkodliwienia wyroby azbestowe 

w województwie małopolskim, powiecie krakowskim i Gminie Liszki...............................................................83

Tabela 50 Efekty realizacji zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata

2014– 2017 z perspektywą na lata 2018-2021 roku w zakresie gospodarki odpadami...................................83

Tabela 51. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Gospodarka odpadami.........................................................85

Tabela 52. Pomniki przyrody na terenie Gminy Liszki......................................................................................88

Tabela 53. Zmiany powierzchni gruntów leśnych na terenie gminy Liszki w latach 2014-2016.......................88

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026” 
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4; 61-058 Poznań



131

Tabela 54. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2014–2017 w zakresie 

zasobów przyrodniczych...................................................................................................................................90

Tabela 55. Analiza SWOT - Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze............................................................92

Tabela 56. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki  na lata 2014– 2017 w zakresie 

zagrożenia poważnymi awariami......................................................................................................................93

Tabela 57. Analiza SWOT- Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami..........................................94

Tabela 58. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2014– 2017 w zakresie 

edukacji.............................................................................................................................................................96

Tabela 59. Główne problemy i wyznaczone cele ochrony środowiska w gminie Liszki.................................103

Tabela 60. Cele, kierunki interwencji oraz zadania dla gminy Liszki..............................................................105

Tabela 61. Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem...........................................117

Tabela 62. Harmonogram zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem...............................................123

Tabela 63. Harmonogram monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z 

perspektywą na lata 2022-2026 dla gminy Liszki...........................................................................................130

Spis rysunków

Rysunek 1. Położenie gminy Liszki na tle powiatu krakowskiego....................................................................13

Rysunek 2. Wykres zmiany w liczbie ludności w gminie Liszki w latach 2014-2016.......................................15

Rysunek 3. Zmiana liczby podmiotów gospodarczych w latach 2014 - 2016 na terenie gminy Liszki............16

Rysunek 4. Róża wiatrów dla stacji w gminie Liszki.........................................................................................18

Rysunek 5. Średnia roczna wartość temperatury powietrza w 2016 roku........................................................19

Rysunek 6. Suma opadów w ciągu roku 2016..................................................................................................20

Rysunek 7. Średnia roczna usłonecznienia w roku 2016 Źródło: IMGW.........................................................21

Rysunek 8. Temperatury minimalne w roku 2016.............................................................................................21

Rysunek 9.Temperatury maksymalne w roku 2016..........................................................................................22

Rysunek 10. Lokalizacja stacji pomiarowych PMŚ w 2016 roku......................................................................30

Rysunek 11.Stan jakości powietrza w Polsce w 2015 roku - pył PM2,5 (ze względu na ochronę zdrowia)....32

Rysunek 12.Prognoza stanu jakości powietrza na rok 2020 - pył PM2,5.........................................................32

Rysunek 13. Stan jakości powietrza w 2015 roku - pył PM10 (ze względu na ochronę zdrowia)....................33

Rysunek 14. Prognoza stanu jakości powietrza w 2020 roku - pył PM10........................................................33

Rysunek 15. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu hałasu komunikacyjnego na terenie 

województwa małopolskiego w 2016 roku........................................................................................................42

Rysunek 16.  Lokalizacja stacji bazowych sieci komórkowych w obrębie gminy Liszki...................................48

Rysunek 17. Rozmieszczenia punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych w środowisku 

na terenie województwa małopolskiego w 2016 roku.......................................................................................49

Rysunek 18. Położenie gminy Liszki w obrębie JCWPd 147...........................................................................54

Rysunek 19. Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych na terenie Polski.............................................55

Rysunek 20. Obszary zagrożone podtopieniami w Gminie Liszki....................................................................61

Rysunek 21. Położenie złoża na tle gminy Liszki.............................................................................................73

Rysunek 22. Mapa województwa małopolskiego  - regionu gospodarki odpadami.........................................80

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026” 
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4; 61-058 Poznań



132

Rysunek 23. Położenie form ochrony przyrody w gminie Liszki.......................................................................87

Rysunek 24. Lasy na terenie gminy Liszki........................................................................................................89

Załączniki do programu ochrony środowiska

1. Cele środowiskowe dokumentów strategicznych

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2026” 
opracowany przez Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4; 61-058 Poznań



133

Załącznik nr 1

W tabeli przedstawiono te cele strategiczne i operacyjne dokumentów strategicznych, które zostały ujęte w tworzeniu strategii ochrony środowiska w Aktualizacji

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki. 

Nadrzędny dokument strategiczny Analiza zgodności Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki

Nazwa
dokumentu

Cele wyznaczone w dokumencie
Odnośny cel (w przypadku braku możliwości
dopasowania kierunek interwencji, zadanie)

Uwagi

Nadrzędne dokumenty strategiczne

Długookresowa
Strategia

Rozwoju Kraju.
Polska 2030.
Trzecia Fala

Nowoczesności

Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
oraz ochrona i poprawa stanu środowiska

Wszystkie cele POŚ dla gminy Liszki -

Cel  8  –  Wzmocnienie  mechanizmów  terytorialnego
równoważenia  rozwoju  dla  rozwijania  i  pełnego
wykorzystania potencjałów regionalnych

1.  Poprawa jakości  powietrza  –  kierunek  interwencji   1.1.
kontrole  jakości  powietrza  na  terenie  gminy,  1.2.
Zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń  pochodzących  z
indywidualnych  systemów  grzewczych,  1.3.  Zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń pochodzących  z emisji liniowej,
4. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych –
dążenie  do  osiągnięcia  dobrego  stanu  wód   4.2.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wód powierzchniowych i
podziemnych
5. Racjonalna gospodarka ściekowa  – kierunek interwencji
5.1.  Rozbudowa  i  modernizacja  sieci  wodociągowej  i
kanalizacyjnej na terenie gminy

-

Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski
1.  Poprawa jakości  powietrza  – kierunek interwencji   1.5.
Zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń  pochodzących  z
transportu,

-

Strategia
Rozwoju Kraju

2020
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo
Cel  I.1.  Przejście  od administrowania  do zarządzania
rozwojem 

Wszystkie cele POŚ dla gminy Liszki 

Realizacja wszystkich celów
Programu Ochrony Środowiska dla

gminy Liszki ma na celu
administrowanie i zarządzanie w

gminie zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo
Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji
indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela

Wszystkie cele POŚ dla gminy Liszki Wszystkie cele wyznaczone w
Programie Ochrony Środowiska dla

gminy Liszki służą zapewnieniu
bezpieczeństwa życia obywatela.
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Nadrzędny dokument strategiczny Analiza zgodności Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki
Nazwa

dokumentu
Cele wyznaczone w dokumencie

Odnośny cel (w przypadku braku możliwości
dopasowania kierunek interwencji, zadanie)

Uwagi

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki

Wszystkie cele POŚ dla gminy Liszki

Wszystkie cele wyznaczone
Aktualizacji Programu Ochrony

Środowiska dla gminy Liszki służą
rozwojowi gospodarczemu gminy z

zachowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju, a tym
samym kreowaniu konkurencyjnej

gospodarki.

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
Priorytetowe kierunki działań:
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami,
II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej,
II.6.3.  Zwiększenie  dywersyfikacji  dostaw  paliw  i
energii,
II.6.4. Poprawa stanu środowiska,
II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu

Wszystkie cele POŚ dla gminy Liszki

Podstawowym zadaniem celu 1.2.
Strategii Rozwoju Kraju staje się z

jednej strony sprostanie rosnącemu
zapotrzebowaniu na surowce i

energię, z drugiej zaś –
znajdowanie takich rozwiązań, by

maksymalnie ograniczyć
negatywny wpływ na środowisko,

nie hamując przy tym wzrostu
gospodarczego. Stąd zgodność

analizowanego POŚ z SRK
przejawia się poprzez wszystkie

cele POŚ.
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 
Cel II.7.  Zwiększenie efektywności transportu

1.  Poprawa jakości  powietrza  – kierunek interwencji   1.3.
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących  z emisji
liniowej

-
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Nadrzędny dokument strategiczny Analiza zgodności Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki
Nazwa

dokumentu
Cele wyznaczone w dokumencie

Odnośny cel (w przypadku braku możliwości
dopasowania kierunek interwencji, zadanie)

Uwagi

Obszar  strategiczny  III.  Spójność  społeczna  i
terytorialna
III.2.  Zapewnienie  dostępu  i  określonych  standardów
usług publicznych

1.  Poprawa jakości  powietrza  –  kierunek  interwencji   1.1.
kontrole  jakości  powietrza  na  terenie  gminy,  1.2.
Zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń  pochodzących  z
indywidualnych  systemów  grzewczych,  1.3.  Zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń pochodzących  z emisji liniowej,
2. Zmniejszenie emisji hałasu z ruchu drogowego.
3.  Utrzymanie  poziomu  promieniowania
elektromagnetycznego poniżej poziomu dopuszczalnego
4. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych –
dążenie  do  osiągnięcia  dobrego  stanu  wód   4.2.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wód powierzchniowych i
podziemnych
5. Racjonalna gospodarka ściekowa  – kierunek interwencji
5.1.  Rozbudowa  i  modernizacja  sieci  wodociągowej  i
kanalizacyjnej na terenie gminy

-

Obszar  strategiczny  III.  Spójność  społeczna  i
terytorialna
III.3.  Wzmocnienie  mechanizmów  terytorialnego
równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla
rozwijania  i  pełnego  wykorzystania  potencjałów
regionalnych

Wszystkie cele POŚ dla gminy Liszki

W ramach wszystkich celów POŚ
wyznaczono zadania dotyczące

ujmowania szczególnych wymagań
środowiska z zakresu danego

obszaru interwencji w planowaniu
przestrzennym gminy

Strategia
„Bezpieczeństw
o Energetyczne

i Środowisko”

Cel  1.  Zrównoważone  gospodarowanie  zasobami
środowiska

I.  Poprawa  jakości  powietrza   –  kierunek  interwencji   I.4.
Poprawa efektywności  energetycznej  na terenie gminy I.7.
Uwzględnienie  gospodarki  niskoemisyjnej  w dokumentach
strategicznych gminy
IV. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych -
dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód,
VI. Gospodarka wodno-ściekowa
VI.  Racjonalne  i  efektywne  gospodarowanie  zasobami
kopalin ze złóż
VII. Prawidłowe użytkowanie powierzchni ziemi 

-

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

 1. Poprawa jakości  powietrza .  1.1. Rozwój odnawialnych
źródeł  energii,1.4.  Poprawa efektywności  energetycznej  na
terenie gminy  

-
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Nazwa

dokumentu
Cele wyznaczone w dokumencie

Odnośny cel (w przypadku braku możliwości
dopasowania kierunek interwencji, zadanie)

Uwagi

Cel 3. Poprawa stanu środowiska Wszystkie cele POŚ dla gminy Liszki
Wszystkie cele wyznaczone w POŚ
służą poprawie stanu środowiska

Strategia
innowacyjności i

efektywności
gospodarki

„Dynamiczna
Polska 2020”

Cel  1.  Dostosowanie  otoczenia  regulacyjnego
i finansowego  do  potrzeb  innowacyjnej  i efektywnej
gospodarki

-

Tworzenie mechanizmów
regulacyjno – finansowych obywa

się na wyższych poziomach
administracyjnych

Cel  3.  Wzrost  efektywności  wykorzystania  zasobów
naturalnych i surowców

I.  Poprawa  jakości  powietrza   –  kierunek  interwencji   I.4.
Poprawa efektywności  energetycznej  na terenie gminy I.7.
Uwzględnienie  gospodarki  niskoemisyjnej  w dokumentach
strategicznych gminy
IV. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych -
dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód,
VI. Gospodarka wodno-ściekowa
VI.  Racjonalne  i  efektywne  gospodarowanie  zasobami
kopalin ze złóż
VII. Prawidłowe użytkowanie powierzchni ziemi

-

Strategia
rozwoju

transportu do
2020 roku (z

perspektywą do
2030

Cel  strategiczny  1.  Stworzenie  zintegrowanego
systemu transportowego
Cel  szczegółowy 1. Stworzenie nowoczesnej  i spójnej
sieci infrastruktury transportowej,

I.  Poprawa  jakości  powietrza   –  kierunek  interwencji   I.6.
Ograniczenie presji transportu drogowego na środowisko,
II.  Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców gminy

– kierunek interwencji II.2. Zmniejszenie emisji hałasu z
ruchu drogowego

W ramach Celu I i II POŚ dla
miasta i gminy Liszki realizowane

będą inwestycje  z zakresu
infrastruktury drogowej, które będą
sprzyjać tworzeniu zintegrowanego

systemu transportowego w skali
ponadlokalnej. 

Cel  strategiczny  1.  Stworzenie  zintegrowanego
systemu transportowego
Cel szczegółowy 4. Ograniczenie negatywnego wpływu
transportu na środowisko

I.  Poprawa jakości  powietrza  – kierunek interwencji   I.1.6
Zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń  pochodzących  z
transportu

-

Strategia
zrównoważoneg
o rozwoju wsi,

rolnictwa i
rybactwa na lata

2012 - 2020

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

Wszystkie cele POŚ dla miasta i gminy Liszki (I-X) -

Cel szczegółowy 3. Bezpieczeństwo żywnościowe Wszystkie cele POŚ dla miasta i gminy Liszki (I-X) -
Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do
zmian klimatu na obszarach wiejskich

Wszystkie cele POŚ dla miasta i gminy Liszki (I-X) -

Polityka
energetyczna

Polski do 2030 r.

1. Kierunek – poprawa efektywności energetycznej I.  Poprawa  jakości  powietrza   –  kierunek  interwencji   I.8.
Uwzględnienie  gospodarki  niskoemisyjnej  w dokumentach
strategicznych gminy

Cel I POŚ, w dwóch kierunkach
interwencji obejmuje zadania

dotyczące zwiększania
efektywności energetycznej w

budynkach. 
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Nazwa

dokumentu
Cele wyznaczone w dokumencie

Odnośny cel (w przypadku braku możliwości
dopasowania kierunek interwencji, zadanie)

Uwagi

2.  Kierunek  –  wzrost  bezpieczeństwa  dostaw paliw  i
energii

I.  Poprawa  jakości  powietrza  –  kierunek  interwencji  I.3.
Rozwój odnawialnych źródeł energii

spójny

3.  Kierunek  –  wytwarzanie  i  przesyłanie  energii
elektrycznej oraz ciepła

I.  Poprawa  jakości  powietrza  –  kierunek  interwencji  I.3.
Rozwój odnawialnych źródeł energii

spójny

4.  Kierunek  –  dywersyfikacja  struktury  wytwarzania
energii  elektrycznej  poprzez wprowadzanie energetyki
jądrowej

-
Na terenie gminy Liszki nie planuje

się wykorzystania energetyki
jądrowej

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

I.  Poprawa  jakości  powietrza  –  kierunek  interwencji  I.3.
Rozwój odnawialnych źródeł energii

spójny

6.  Kierunek  –  rozwój  konkurencyjnych rynków paliw i
energii

I.  Poprawa  jakości  powietrza  –  kierunek  interwencji  I.3.
Rozwój odnawialnych źródeł energii

spójny

7.  Ograniczenie  oddziaływania  energetyki  na
środowisko

I.  Poprawa  jakości  powietrza  –  kierunek  interwencji  I.3.
Rozwój odnawialnych źródeł energii

spójny

Dokumenty sektorowe
Krajowy
Program
Ochrony

Powietrza do
roku 2020

Poprawa jakości  życia  mieszkańców Rzeczypospolitej
Polskiej,  szczególnie ochrona ich zdrowia i  warunków
życia,  z  uwzględnieniem  ochrony  środowiska,
z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego
rozwoju.

I. Poprawa jakości powietrza spójny

Narodowy
Program
Rozwoju

Gospodarki
Niskoemisyjnej

Celem  głównym  NPRGN  jest  rozwój  gospodarki
niskoemisyjnej  przy  zapewnieniu  zrównoważonego
rozwoju kraju. Celami szczegółowymi NPRGN są:

 niskoemisyjne wytwarzanie energii;

 poprawa  efektywności  gospodarowania
surowcami i materiałami, w tym odpadami;

 rozwój  zrównoważonej  produkcji  -
obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo,

 transformacja  niskoemisyjna  w
dystrybucji i mobilności;

 promocja  wzorców  zrównoważonej
konsumpcji.

I.  Poprawa  jakości  powietrza  –  kierunek  interwencji  I.2.
Zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń  pochodzących  z
indywidualnych  systemów  grzewczych I.5.  Poprawa
efektywności  energetycznej  na  terenie  gminy,  I.6.
Zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń  pochodzących  z
transportu,  I.8.  Uwzględnienie  gospodarki  niskoemisyjnej
w dokumentach strategicznych gminy

spójny

Aktualizacja
Krajowego
programu

oczyszczania
ścieków

komunalnych
2015

Priorytet IV
Aglomeracje,  które  przez  realizację  planowanych
działań  inwestycyjnych – po dniu  31 grudnia  2015  r.,
spełnią  warunki  dyrektywy  91/271/EWG  dotyczące
jakości  i  wydajności  oczyszczalni  oraz  zagwarantują
wyposażenie  w  sieć  kanalizacyjną  co  najmniej  na
poziomie:

VII. Racjonalna  gospodarka ściekowa spójny
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Nazwa

dokumentu
Cele wyznaczone w dokumencie

Odnośny cel (w przypadku braku możliwości
dopasowania kierunek interwencji, zadanie)

Uwagi

•95% – aglomeracje o RLM < 100 000,
•98% – aglomeracje o RLM ≥100 000.

Krajowy plan
gospodarki

odpadami 2022

wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii
produkcji  oraz  zapewniających  wykorzystanie
możliwie  wszystkich  składników  stosowanych
surowców,

VIII.  Racjonalna  gospodarka  odpadami  –  zadania:
Prowadzenie  działań  informacyjnych  i  edukacyjnych  w
zakresie  prawidłowego  gospodarowania  odpadami
komunalnymi  w szczególności  w  zakresie  selektywnego
zbierania  odpadów  komunalnych.  Stała  kontrola  oraz
likwidacja dzikich wysypisk odpadów. Dofinansowanie zadań
związanych  z  usuwaniem  wyrobów  zawierających  azbest.
Uruchomienie  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów
Komunalnych wraz z wyposażeniem technicznym. 

spójny

promowanie zarządzania środowiskowego

VIII.  Racjonalna  gospodarka  odpadami  –  zadania:
Prowadzenie  działań  informacyjnych  i  edukacyjnych  w
zakresie  prawidłowego  gospodarowania  odpadami
komunalnymi  w szczególności  w  zakresie  selektywnego
zbierania  odpadów  komunalnych.  Stała  kontrola  oraz
likwidacja dzikich wysypisk odpadów. Dofinansowanie zadań
związanych  z  usuwaniem  wyrobów  zawierających  azbest.
Uruchomienie  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów
Komunalnych wraz z wyposażeniem technicznym.

spójny

intensywna  edukacja  ekologiczna  promująca
zapobieganie powstawaniu odpadów,

VIII.  Racjonalna  gospodarka  odpadami  –  zadania:
Prowadzenie  działań  informacyjnych  i  edukacyjnych  w
zakresie  prawidłowego  gospodarowania  odpadami
komunalnymi  w szczególności  w  zakresie  selektywnego
zbierania  odpadów  komunalnych.  Stała  kontrola  oraz
likwidacja dzikich wysypisk odpadów. Dofinansowanie zadań
związanych  z  usuwaniem  wyrobów  zawierających  azbest.
Uruchomienie  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów
Komunalnych wraz z wyposażeniem technicznym.

spójny

objęcie  100%  mieszkańców  systemem  selektywnego
odbierania odpadów komunalnych,

X.  Racjonalna  gospodarka  odpadami  I.1.  Uporządkowanie
systemu gospodarki odpadami na terenie gminy

spójny

rozwój czystych technologii.

X.  Racjonalna  gospodarka  odpadami  –  zadanie:
Prowadzenie  działań  informacyjnych  i  edukacyjnych  w
zakresie  prawidłowego  gospodarowania  odpadami
komunalnymi  w szczególności  w  zakresie  selektywnego
zbierania odpadów komunalnych

spójny
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Odnośny cel (w przypadku braku możliwości
dopasowania kierunek interwencji, zadanie)

Uwagi

Krajowy
program

zapobiegania
powstawaniu

odpadów

Rozwój  zrównoważonej  gospodarki  opartej  na
efektywniejszym  wykorzystaniu  zasobów,
poszanowaniu  środowiska  i  osiągnięciu  wyższej
konkurencyjności,  dzięki  wykorzystaniu  technologii  o
niższym zapotrzebowaniu  na  surowce  i energię  oraz
umożliwiającej  wykorzystanie  surowców  wtórnych  i
odnawialnych źródeł energii.

I.  Poprawa  jakości  powietrza  –  kierunek  interwencji  I.3.
Rozwój odnawialnych źródeł energii
VIII. Racjonalna gospodarka odpadami

spójny

Budowa  świadomego  i  odpowiedzialnego
społeczeństwa  na  rzecz  zrównoważonego  rozwoju
poprzez edukację ekologiczną opartą na propagowaniu
działań  o  charakterze  niematerialnym  np.
propagowanie inwestycji w rozwój kompetencji, naukę,
rozpowszechnianie  kultury,  turystyki  zamiast  dóbr
materialnych,  ograniczenia  zbędnej  konsumpcji,
uczenia  podejmowania  świadomych  wyborów  i
wsparciu dobrych praktyk oraz inicjatyw społecznych.

Wszystkie cele POŚ dla gminy Liszki (I-X)
Zagadnienia edukacji ekologicznej

zawarte są we wszystkich 10
celach POŚ dla gminy Liszki

Zmniejszenie  ilości  zbieranych zmieszanych odpadów
komunalnych

VIII.  Racjonalna  gospodarka  odpadami  –  kierunek
interwencji:  Uporządkowanie  gospodarki  odpadami  na
terenie  gminy,  zadanie:  Uruchomienie  Punktu  Selektywnej
Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  wraz  z  wyposażeniem
technicznym

spójny

Program
Operacyjny

Infrastruktura i
Środowisko
2014 - 2020

Zmniejszenie emisyjności gospodarki

I. Poprawa jakości powietrza,
II. Poprawa środowiska akustycznego gminy,
III.  Utrzymanie  poziomu  promieniowania
elektromagnetycznego ,
IV. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych -
dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód,
VII. Prawidłowe użytkowanie powierzchni ziemi,
X. Zapobieganie ryzyku wystąpienia poważnych awarii 

POŚ spójny. „Zmniejszenie
emisyjności gospodarki” będzie
osiągnięte poprzez realizację 6

celów dotyczących różnych
obszarów interwencji.

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Wszystkie cele POŚ dla gminy Liszki (I-X)

Spójny. Wszystkie cele POŚ służą
ochronie środowiska, wszystkie

obejmują zagadnienia adaptacji do
zmian klimatu.

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
I. Poprawa jakości powietrza – kierunek interwencji: Rozwój
odnawialnych źródeł energii. 

Spójny

Ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  rozwój  zasobów
kultury

XI.  Utrzymanie  dobrego  stanu  oraz  poprawa
bioróżnorodności na terenie gminy

Cele wyznaczone w POŚ są spójne
poprzez zapewnienie ochrony

dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego.
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Regionalny 
Program

Operacyjny
Województwa
Małopolskiego

na lata 
2014-2020

Cel tematyczny 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach:
Priorytet  inwestycyjny  -  4a  Wspieranie  wytwarzania  i
dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
-  Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł od
nawialnych

I.  Poprawa  jakości  powietrza  –  kierunek  interwencji:  I.3.
Rozwój odnawialnych źródeł energii

Spójny

Cel tematyczny 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach:
Priorytet  inwestycyjny  -  4c  Wspieranie  efektywności
energetycznej,  inteligentnego  zarządzania  energią  i
wykorzystywania  odnawialnych  źródeł  energii  w
budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

I.  Poprawa  jakości  powietrza  –  kierunek  interwencji:  I.1.2
Zmniejszenie emisji pochodzącej ze spalania paliw podczas
ogrzewania budynków,  I.1.3.  Rozwój   odnawialnych źródeł
energii

spójny

Cel tematyczny 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach:
Priorytet  inwestycyjny  -  4e  Promowanie  strategii
niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w
szczególności  dla  obszarów  miejskich,  w  tym
wspieranie  zrównoważonej  multimodalnej  mobilności
miejskiej  i  działań  adaptacyjnych  mających
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

I.  Poprawa  jakości  powietrza  –  kierunek  interwencji  I.1.3.
Propagowanie  gospodarki  niskoemisyjnej,  I.6.4.
Zmniejszenie emisji  zanieczyszczeń pochodzących z emisji
liniowej 

spójny

Cel  tematyczny  5  -  Promowanie  dostosowania  do
zmian  klimatu,  zapobiegania  ryzyku  i  zarządzania
ryzykiem:
Priorytet  inwestycyjny  -  5b  Wspieranie  inwestycji
ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, przy
jednoczesnym  zwiększeniu  odporności  na  klęski
i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami
i  katastrofami  –  Zmniejsz  one  zagrożenie  nagłymi  i
ekstremalnymi zjawiskami przyrodniczymi 

X.  Zapobieganie  ryzyku  wystąpienia  poważnych  awarii
przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków

spójny

Cel tematyczny 6 - Zachowanie i  ochrona środowiska
naturalnego  oraz  wsparcie  efektywnego
gospodarowania zasobami:
Priorytet  inwestycyjny  -  6a  Inwestowanie  w  sektor
gospodarki  odpadami  celem  wypełnienia  zobowiązań
określonych  w  dorobku  prawnym  Unii  w  zakresie
środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te
zobowiązania  potrzeb  inwestycyjnych  określonych
przez  państwa  członkowskie  -  Zwiększony  udział
odpadów zebranych selektywnie 

VIII.  Racjonalna  gospodarka  odpadami  –  kierunek
interwencji:  Uporządkowanie  gospodarki  odpadami  na
terenie gminy

spójny
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Nadrzędny dokument strategiczny Analiza zgodności Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki
Nazwa

dokumentu
Cele wyznaczone w dokumencie

Odnośny cel (w przypadku braku możliwości
dopasowania kierunek interwencji, zadanie)

Uwagi

Cel tematyczny 6 - Zachowanie i  ochrona środowiska
naturalnego  oraz  wsparcie  efektywnego
gospodarowania zasobami:
Priorytet  inwestycyjny – 6b  Inwestowanie  w  sektor
gospodarki   wodnej   celem wypełniania  zobowiązań
określonych w  dorobku  prawnym  Unii  Europejskiej  w
zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających
poza  te  zobowiązania   potrzeb   inwestycyjnych,
określonych przez państwa członkowskie - Zwiększony
odsetek  ludności   korzystającej  z  systemu
oczyszczania   ścieków  zgodnego  z  dyrektywą
dotyczącą ścieków komunalnych

IV.  Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych -
dążenie  do  osiągnięcia  dobrego  stanu  wód,  
V. Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa,

spójny

Cel tematyczny 6 - Zachowanie i  ochrona środowiska
naturalnego  oraz  wspieranie  efektywnego
gospodarowania zasobami:
Priorytet  inwestycyjny  –  6c  Zachowanie,  ochrona,
promowanie  i  rozwój  dziedzictwa  naturalnego
i kulturowego 

I.  Poprawa  jakości  powietrza  –  kierunek  interwencji:
Zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń  pochodzących  z
transportu:  Budowa  systemu  parkingów  park&ride
zintegrowane z szybką komunikacją  aglomeracyjną wraz  z
centrami przesiadkowymi na terenie gminy. 
IX.1.  Utrzymanie  dobrego  stanu  oraz  poprawa
bioróżnorodności na terenie gminy

Cele wyznaczone w POŚ są spójne
poprzez zapewnienie ochrony

dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego oraz dostępności

do tych zasobów. 

Cel tematyczny 6 - Zachowanie i  ochrona środowiska
naturalnego  oraz  wspieranie  efektywnego
gospodarowania zasobami:
Priorytet  inwestycyjny  -  6d  Ochrona  i przywrócenie
różnorodności  biologicznej,  ochrona  i  rekultywacja
gleby  oraz  wspieranie  usług  ekosystemowych,  także
poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę -
Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w
regionie

I.  Poprawa  jakości  powietrza  –  kierunek  interwencji:
Zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń  pochodzących  z
transportu:  Budowa  systemu  parkingów  park&ride
zintegrowane z szybką komunikacją  aglomeracyjną wraz  z
centrami przesiadkowymi na terenie gminy. 

Spójny

Program
ochrony i

zrównoważoneg
o użytkowania
różnorodności

biologicznej oraz
Plan działań na

1.  Cel  nadrzędny  Poprawa  stanu  różnorodności
biologicznej  i  pełniejsze  powiązanie  jej  ochrony  z
rozwojem społeczno-gospodarczym kraju.

IX.1.  Utrzymanie  dobrego  stanu  oraz  poprawa
bioróżnorodności na terenie gminy

Spójny

Cel strategiczny A: Podniesienie poziomu wiedzy oraz
kształtowanie  postaw  społeczeństwa  związanych
z włączaniem się  do  działań  na  rzecz  różnorodności
biologicznej.

IX.1.  Utrzymanie  dobrego  stanu  oraz  poprawa
bioróżnorodności na terenie gminy

Spójny. W ramach celu
prowadzona będzie również na
terenie gminy Liszki edukacja

ekologiczna. 
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Nadrzędny dokument strategiczny Analiza zgodności Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki
Nazwa

dokumentu
Cele wyznaczone w dokumencie

Odnośny cel (w przypadku braku możliwości
dopasowania kierunek interwencji, zadanie)

Uwagi

lata 2015 - 2020

Cel  strategiczny  B:  Włączenie  wybranych  sektorów
gospodarki  w działania  na rzecz  różnorodności
biologicznej

IX.1.  Utrzymanie  dobrego  stanu  oraz  poprawa
bioróżnorodności  na  terenie  gminy  –  kierunek  interwencji:
Stały rozwój zieleni oraz obszarów cennych przyrodniczo –
zadania:  IX.1.1.  Utrzymanie  terenów  rekreacyjnych  oraz
zieleni  urządzonej,  IX.1.2.  Inwentaryzacja  przyrodnicza
terenu gminy oraz badania obszarów cennych przyrodniczo,
IX.1.3.  Ochrona,  pielęgnacja  oraz  utrzymanie  terenów
leśnych,  IX.1.4.  Konserwacja  istniejących  i rozbudowa
nowych szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych oraz
ich odpowiednie oznakowania

Spójny

Cel  strategiczny  C:  Zachowanie  i przywracanie
populacji zagrożonych gatunków i siedlisk

IX.1.  Utrzymanie  dobrego  stanu  oraz  poprawa
bioróżnorodności  na  terenie  gminy  –  kierunek  interwencji:
Stały rozwój zieleni oraz obszarów cennych przyrodniczo –
zadania:  IX.1.1.  Utrzymanie  terenów  rekreacyjnych  oraz
zieleni urządzonej

Spójny

Cel  strategiczny  D:  Efektywne  zarządzanie  zasobami
przyrodniczymi

IX.1.  Utrzymanie  dobrego  stanu  oraz  poprawa
bioróżnorodności  na  terenie  gminy  –  kierunek  interwencji:
Stały rozwój zieleni oraz obszarów cennych przyrodniczo –
zadania:  IX.1.1.  Utrzymanie  terenów  rekreacyjnych  oraz
zieleni urządzonej

Spójny

Cel  strategiczny  E:  Utrzymanie  i odbudowa
ekosystemów oraz ich usług

IX.1.  Utrzymanie  dobrego  stanu  oraz  poprawa
bioróżnorodności  na  terenie  gminy  –  kierunek  interwencji:
Stały rozwój zieleni oraz obszarów cennych przyrodniczo –
zadania:  IX.1.1.  Utrzymanie  terenów  rekreacyjnych  oraz
zieleni urządzonej

Spójny

Cel  strategiczny  F:  Ograniczenie  presji  gatunków
inwazyjnych i konfliktowych

IX.1.  Utrzymanie  dobrego  stanu  oraz  poprawa
bioróżnorodności  na  terenie  gminy  –  kierunek  interwencji:
Stały rozwój zieleni oraz obszarów cennych przyrodniczo –
zadania:  IX.1.1.  Utrzymanie  terenów  rekreacyjnych  oraz
zieleni urządzonej

Spójny

Cel strategiczny G: Ograniczenie i łagodzenie skutków
zmian klimatycznych

Wszystkie cele POŚ dla gminy Liszki (I-X)

Wszystkie 10 celów POŚ dla gminy
Liszki obejmuje zagadania

przeciwdziałanie zmianom klimatu i
adaptacja do zmian klimatu

Cel strategiczny H: Ochrona różnorodności biologicznej
poprzez rozwój współpracy międzynarodowej

-
Cel nie jest realizowany, znaczna

odległość od granic państwa
Strategiczny

Plan Adaptacji
dla sektorów i

Cel 1.  Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i
dobrego stanu środowiska

Wszystkie cele POŚ dla gminy Liszki (I-X) Wszystkie 10 celów POŚ dla gminy
Liszki mają służyć utrzymaniu

dobrego stanu środowiska  
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Nadrzędny dokument strategiczny Analiza zgodności Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki
Nazwa

dokumentu
Cele wyznaczone w dokumencie

Odnośny cel (w przypadku braku możliwości
dopasowania kierunek interwencji, zadanie)

Uwagi

obszarów
wrażliwych na
zmiany klimatu
do roku 2020 z
perspektywą do

2030 r.

Cel  2.   Skuteczna  adaptacja  do  zmian  klimatu  na
obszarach wiejskich

Wszystkie cele POŚ dla gminy Liszki (I-X)

Wszystkie 13 celów POŚ dla gminy
Liszki obejmuje zagadania

przeciwdziałanie zmianom klimatu i
adaptacja do zmian klimatu

Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu
I.  Poprawa  jakości  powietrza  –  kierunek  interwencji:  I.1.6.
Zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń  pochodzących  z
transportu

Spójny

Cel  4.  Zapewnienie  zrównoważonego  rozwoju
regionalnego  i  lokalnego  z uwzględnieniem  zmian
klimatu

Wszystkie cele POŚ dla gminy Liszki (I-X)

Wszystkie 10 celów POŚ dla gminy
Liszki obejmuje zagadania

przeciwdziałanie zmianom klimatu i
adaptacja do zmian klimatu

Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji
do zmian klimatu

Wszystkie cele POŚ dla gminy Liszki (I-X)

Wszystkie 10 celów POŚ dla gminy
Liszki obejmuje zagadania

przeciwdziałanie zmianom klimatu i
adaptacja do zmian klimatu

Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających
adaptacji do zmian klimatu

Wszystkie cele POŚ dla gminy Liszki (I-X)

Wszystkie 10 celów POŚ dla gminy
Liszki obejmuje zagadania

przeciwdziałanie zmianom klimatu i
adaptacja do zmian klimatu

Program wodno
– środowiskowy

kraju

1. Niepogarszanie stanu części wód. 
IV. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych -
dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód

Spójny

2.  Osiągnięcie  dobrego  stan  wód:  dobry  stan
ekologiczny i chemiczny dla wód
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla
wód podziemnych. 

IV. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych -
dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód

Spójny

3.  Spełnienie  wymagań  specjalnych,  zawartych  w
innych unijnych aktach prawnych i  polskim prawie,  w
odniesieniu  do  obszarów  chronionych  (w  tym
wrażliwych  na  eutrofizację  wywołaną
zanieczyszczeniami  pochodzącymi  ze  źródeł
komunalnych,  narażonych  na  zanieczyszczenia
związkami  azotu  pochodzącymi  ze  źródeł  rolniczych,
przeznaczonych  do  celów  rekreacyjnych,  do  poboru
wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do  spożycia,  przeznaczonych  do  ochrony  gatunków
zwierząt  wodnych  o  znaczeniu  gospodarczym,  do
ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie). 

IV. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych -
dążenie  do  osiągnięcia  dobrego  stanu  wód  –  kierunek
interwencji:  Ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń  wód
powierzchniowych i podziemnych

Spójny
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Nadrzędny dokument strategiczny Analiza zgodności Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki
Nazwa

dokumentu
Cele wyznaczone w dokumencie

Odnośny cel (w przypadku braku możliwości
dopasowania kierunek interwencji, zadanie)

Uwagi

4.  Zaprzestanie  lub  stopniowe wyeliminowanie  zrzutu
substancji  priorytetowych  do  środowiska  lub
ograniczone zrzuty tych substancji.

IV. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych -
dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód

Spójny

Plan
gospodarowania

wodami na
obszarach

dorzecza Odry

Określenie  dobrego  stanu  jednolitych  części  wód
powierzchniowych

IV. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych -
dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód

Spójny

Zapobieganie  dopływowi  lub  ograniczenia  dopływu
zanieczyszczeń do wód podziemnych,

IV. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych -
dążenie  do  osiągnięcia  dobrego  stanu  wód  –  IV.2.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wód powierzchniowych i
podziemnych

Spójny

Zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części
wód  podziemnych  (z zastrzeżeniami  wymienionymi  w
RDW),

IV. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych -
dążenie  do  osiągnięcia  dobrego  stanu  wód  –  IV.2.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wód powierzchniowych i
podziemnych

Spójny

Zapewnienie  równowagi  pomiędzy  poborem  a
zasilaniem wód podziemnych,

IV. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych -
dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód

Spójny

Wdrożenie  działań  niezbędnych  dla  odwrócenia
znaczącego  i  utrzymującego  się  rosnącego  trendu
stężenia  każdego  zanieczyszczenia  powstałego  w
skutek działalności człowieka.

IV. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych -
dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód

Spójny

Plan
zarządzania

ryzykiem
powodziowym
na obszarze

dorzecza Odry

1.2. Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią  

IV.1.1. Utrzymanie w dobrym stanie budowli hydrotechnicznych -
1.3  Określenie warunków możliwego zagospodarowywania
obszarów chronionych obwałowaniami

- -

2.1 Ograniczanie istniejącego zagrożenia powodziowego.
IV.1.1. Utrzymanie w dobrym stanie budowli 
hydrotechnicznych -

2.3 Ograniczanie wrażliwości obiektów i społeczności.
IV.1.1. Utrzymanie w dobrym stanie budowli 
hydrotechnicznych

-

3.5.  Budowa  instrumentów  prawnych  i finansowych
zniechęcających  lub  skłaniających  do  określonych
zachowań  zwiększających  bezpieczeństwo
powodziowe,

IV.1.1. Utrzymanie w dobrym stanie budowli 
hydrotechnicznych

-

3.6 Budowa programów edukacyjnych poprawiających
świadomość  i  wiedzę  na  temat  źródeł  zagrożenia
powodziowego i ryzyka powodziowego

IV.1.1. Utrzymanie w dobrym stanie budowli 
hydrotechnicznych spójny

Dokumenty o charakterze programowym/wdrożenionym
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Nadrzędny dokument strategiczny Analiza zgodności Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki
Nazwa

dokumentu
Cele wyznaczone w dokumencie

Odnośny cel (w przypadku braku możliwości
dopasowania kierunek interwencji, zadanie)

Uwagi

Strategia
Rozwoju

Województwa
Małopolskiego 

Obszar 5. Rozwój miast i terenów wiejskich
Cel:  Aktywne  ośrodki  usług  publicznych  i
gospodarczych  zapewniające  szanse  na  rozwój
mieszkańców  małych  i  średnich  miast  oraz  terenów
wiejskich

Wszystkie cele wyznaczone w POŚ

-

Obszar  6.  Bezpieczeństwo  ekologiczne,  zdrowotne  i
społeczne
Cel:   Wysoki  poziom  bezpieczeństwa  mieszkańców
Małopolski w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i
społecznym

-

Obszar 7. Zarządzanie rozwojem województwa
Cel:   Efektywnie  zarządzane  województwo,  którego
rozwój  oparty  jest  na  współpracy  i  mobilizowaniu
zasobów 

-

Regionalna
Strategia
Innowacji

Województwa
Małopolskiego

Cel  operacyjny:  Stymulowanie  działalności
innowacyjnej przedsiębiorstw

Wszystkie cele wyznaczone w POŚ.  

Osiągnięcie celów wskazanych w
POŚ przyczyni się do poprawy
stanu środowiska regionu oraz

zwiększy jego konkurencyjność  w
skali UE.

Cel  operacyjny:  Rozwój  infrastruktury  gospodarki
opartej na wiedzy.

Cel operacyjny: Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Plan
Zagospodarowa

nia
Przestrzennego
Województwa
Małopolskiego

Cel nadrzędny: sterowanie rozwojem przestrzennym,
podejmowanie działań oraz określenie i realizacja

zadań publicznych o znaczeniu ponadlokalnym
Wszystkie cele POŚ dla Gminy Liszki

Wszystkie cele POŚ dla gminy
Liszki mają na celu utrzymanie
prawidłowego funkcjonowania
środowiska, w tym zachowanie

właściwych relacji pomiędzy
poszczególnymi systemami i

elementami zagospodarowania
przestrzennego. 

 Ochrona i poprawa stanu środowiska Wszystkie cele POŚ dla Gminy Liszki
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Nadrzędny dokument strategiczny Analiza zgodności Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liszki
Nazwa

dokumentu
Cele wyznaczone w dokumencie

Odnośny cel (w przypadku braku możliwości
dopasowania kierunek interwencji, zadanie)

Uwagi

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego X.  Zapobieganie ryzyku wystąpienia poważnych awarii 

Minimalizacja zagrożeń i obszarów problemowych.

 IV.1 Utrzymanie w dobrym stanie budowli hydrotechnicznych
VI. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami 
kopalin ze złóż.

Wojewódzki
Plan Gospodarki

Odpadami dla
województwa
małopolskiego
na lata 2016 –

2022

Przerwanie powiązania pomiędzy rosnącą ilością
odpadów  a  wzrostem  gospodarczym  oraz
położenie nacisku na zapobieganie powstawaniu
odpadów i na ponowne ich użycie

VIII.1  Racjonalna  gospodarka  odpadami  –  kierunek
interwencji  VIII.1.1.  Uporządkowanie  gospodarki  odpadami
na terenie gminy

Spójny

Intensyfikacja  odzysku,  szczególnie  recyklingu
szkła,  metali,  tworzyw  sztucznych,  papieru,
tektury, ZSEE oraz uzyskiwanie energii zawartej w
odpadach  zgodnie  z  wymogami  ochrony
środowiska

VIII.1  Racjonalna  gospodarka  odpadami  –  kierunek
interwencji  VIII.1.1.  Uporządkowanie  gospodarki  odpadami
na terenie gminy

Spójny

Ograniczenie  ilości  odpadów unieszkodliwianych
na składowiskach odpadów

VIII.1  Racjonalna  gospodarka  odpadami  –  kierunek
interwencji  VIII.1.1.  Uporządkowanie  gospodarki  odpadami
na terenie gminy

Spójny

Ograniczenie  zjawiska nielegalnego składowania
odpadów

VIII.1  Racjonalna  gospodarka  odpadami  –  kierunek
interwencji  VIII.1.1.  Uporządkowanie  gospodarki  odpadami
na terenie gminy

Spójny

Program
Ochrony

Powietrza dla
województwa
małopolskiego

Program ograniczenia niskiej emisji
I. Ochrona klimatu i jakości powietrza
I.1 Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców Gminy
Liszki

Spójny

Obniżenie emisji z transportu

I. Ochrona klimatu i jakości powietrza I.1 Zmniejszenie 
uciążliwości hałasu dla mieszkańców Gminy Liszki. I.1. 
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z 
transportu

Spójny

Edukacja ekologiczna
I. Ochrona klimatu i jakości powietrza
I.1 Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców Gminy
Liszki

Spójny
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Nazwa

dokumentu
Cele wyznaczone w dokumencie

Odnośny cel (w przypadku braku możliwości
dopasowania kierunek interwencji, zadanie)

Uwagi

Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego

I. Ochrona klimatu i jakości powietrza
I.1 Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców Gminy
Liszki

Spójny. Edukacja ekologiczna
występuje we wszystkich

kierunkach interwencji w celu I w
POŚ dla gminy Liszki

Zapisy w regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie miast

I. Ochrona klimatu i jakości powietrza
I.1 Poprawa jakości powietrza na terenie gminy

Spójny

System informowania mieszkańców
I. Ochrona klimatu i jakości powietrza
I.1 Poprawa jakości powietrza na terenie gminy

Spójny

Plan utrzymania
wód w regionie
wodnym Warty
Regionalnego

Zarządu
Gospodarki
Wodnej w
Krakowie

Zapewnienie  ochrony  przed  powodzią  lub  usuwania
skutków powodzi

IV. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych -
dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód. IV.1 Utrzymanie
w dobrym stanie budowli hydrotechnicznych  

Spójny

Zapewnienie  działania  urządzeń  wodnych,  w
szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego i
funkcjonalnego

IV. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych -
dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód. IV.1 Utrzymanie
w dobrym stanie budowli hydrotechnicznych  

Spójny

Program
ochrony

środowiska dla
województwa
małopolskiego

Priorytet  1  –  Ochrona  i  efektywne  wykorzystanie
zasobów wodnych
Priorytet 2: Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Priorytet 3: Gospodarka odpadami
Priorytet  4:  Ochrona  powietrza  atmosferycznego  i
klimatu
Priorytet  5:  pozyskiwanie  energii  ze  źródeł
odnawialnych i energooszczędność
Priorytet  6:  Ochrona  różnorodności  biologicznej  i
krajobrazu oraz zrównoważony rozwój
Priorytet 7: Ochrona przed hałasem
Priorytet 8 Ochrona zasobów kopalin
Priorytet 9: Ochrona powierzchni ziemi i przywrócenie
wartości użytkowej gleb
Priorytet  10:  Ochrona  przed  promieniowaniem
elektromagnetycznym 

I. Ochrona klimatu i jakości powietrza
II. Zagrożenie hałasem
III. Pola elektromagnetyczne
IV. Gospodarowanie wodami
V. Gospodarka wodno-ściekowa 
VI. Zasoby geologiczne
VII. Gleby
VIII.  Gospodarka  odpadami  i  zapobieganie  powstawaniu
odpadów
IX. Zasoby przyrodnicze
X. Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii

Spójny

Dokumenty lokalne (gminne)

Strategia
Rozwoju Gminy

Liszki na lata
2016-2024

Cel  Strategiczny:  wzmocnienie  innowacyjności  i
konkurencyjności oraz rozwój gospodarki gminy

Wszystkie cele POŚ dla Gminy Liszki Spójny
Cel strategiczny: Poprawa jakości  kapitału ludzkiego i
społecznego
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Nazwa

dokumentu
Cele wyznaczone w dokumencie

Odnośny cel (w przypadku braku możliwości
dopasowania kierunek interwencji, zadanie)

Uwagi

Cel  strategiczny:  wzmocnienie  dostępności
transportowej i poprawa jakości infrastruktury publicznej

Cel  strategiczny:  poprawa  atrakcyjności  środowiska
kulturowego i naturalnego gminy

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej

dla Gminy Liszki
na lata 2015-

2020

Podniesienie efektywności energetycznej
Ograniczenie niskiej emisji
Ograniczenie emisji z pojazdów spalinowych
Niskoemisyjne zarządzanie gminą

I.  1. Poprawa jakości  powietrza – kierunek interwencji  1.1.
Kontrola  jakości  powietrza  na  terenie  gminy,  1.2.
Zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń  pochodzących  z
indywidualnych  systemów  grzewczych,  1.3.  Rozwój
odnawialnych  źródeł  energii,  1.4.  Zmniejszenie  emisji
zanieczyszczeń  pochodzących  z  emisji  liniowej,  1.5.
Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy, 1.6.
Zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń  pochodzących  z
transportu

Spójny

Program
usuwania
azbestu i
wyrobów

zawierających
azbest z terenu

gminy
Liszki wraz ze
szczegółową

inwentaryzacja 

 Akcja informacyjna dotycząca możliwości finansowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest

VII.1.  Racjonalna  gospodarka  odpadami  –  kierunek
interwencji   VII.1.2.  Usunięcie  wyrobów  azbestowych
z terenu gminy

Spójny
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