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1. WSTĘP. 
Rozwój cywilizacyjny i wielokierunkowa ekspansja człowieka spowodowały zanieczyszczenie 
środowiska, wyczerpywanie się zasobów surowcowych, ginięcie gatunków zwierząt i roślin, a także 
pogorszenie stanu zdrowia ludności na terenach przeobrażonych na niespotykaną dotychczas 
skalę. Dlatego przyjmuje się, że jednym z najważniejszych praw człowieka jest prawo do życia 
w czystym środowisku. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że Rzeczpospolita 
Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.  
Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli 
zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Istota rozwoju zrównoważonego 
polega więc na tym, aby zapewnić zaspokojenie obecnych potrzeb bez ograniczania przyszłym 
generacjom możliwości rozwoju. 
Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które poprzez swoją politykę powinny 
zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Powiaty należą do władz publicznych, zatem na nich 
również spoczywa obowiązek wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska oraz 
odpowiedzialność za jakość życia mieszkańców. Dodatkowym wyzwaniem stało się członkostwo w 
Unii Europejskiej oraz związane z nim wymogi wdrażania przepisów w celu osiągnięcia 
standardów UE w zakresie ochrony środowiska. 
Efektywność działań w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
zależy przede wszystkim od polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania 
zainteresowania i zrozumienia ze strony społeczności lokalnych. Działania takie, aby były 
skuteczne, muszą być prowadzone zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym 
na podstawie wnikliwej analizy sytuacji w danym rejonie. Zadanie takie ma spełniać wieloletni 
program ochrony środowiska.  
Program ochrony środowiska dla Powiatu Krakowskiego jest dokumentem planowania 
strategicznego, wyrażającym cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu Powiatu 
Krakowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 i określającym wynikające 
z niej działania. Program przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych 
działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych 
oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. Sam 
program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia poszczególnych 
jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących środowisko. 
Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą respektowane 
i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony 
środowiska. 
Program ochrony środowiska będzie wykorzystywany jako główny instrument strategicznego 
zarządzania Powiatem w zakresie ochrony środowiska, podstawa tworzenia programów 
operacyjnych i zawierania kontraktów z innymi jednostkami administracyjnymi i podmiotami 
gospodarczymi, przesłanka konstruowania budżetu powiatu, płaszczyzna koordynacji i układ 
odniesienia dla innych podmiotów polityki ekologicznej, podstawa do ubiegania się o fundusze 
celowe. Cele i działania proponowane w Programie posłużą do tworzenia warunków dla takich 
zachowań ogółu społeczeństwa Powiatu, które służyć będą poprawie warunków życia 
mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie Powiatu. 
 

1.1. Podstawa i główne uwarunkowania Programu. Metodyka opracowania. 

Program ochrony środowiska (POŚ) dla powiatu sporządza organ wykonawczy powiatu, a uchwala 
Rada Powiatu. Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska jest Ustawa z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 tekst jedn. z późn. zm.). 
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu 
terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów 
strategicznych i programowych. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu 
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zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony 
środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego. 
Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania 
strategicznego, polegającej na: 

 określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego dla Powiatu Krakowskiego, 
zawierającej charakterystyki poszczególnych obszarów interwencji wraz z oceną stanu; 

 określeniu celów głównych, celów krótkoterminowych i kierunków działań dla 
Powiatu Krakowskiego; 

 scharakteryzowaniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań 
prawno-instytucjonalnych, źródeł finansowania; 

 określeniu zasad monitorowania. 
 
Źródłami informacji dla Programu były materiały uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Krakowie, 
Gmin Powiatu Krakowskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska, Wód Polskich a także prace instytutów i placówek naukowo – badawczych 
z zakresu ochrony środowiska, jak również dostępna literatura fachowa. 
Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz  
stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2017 r. 
Program oparty jest na zapisach  następujących dokumentów: 
 Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2018 poz. 799 tekst jedn. z póżn. 

zm.). Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska 
opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin. 

 Wytyczne Ministra Środowiska do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych  
programów ochrony środowiska, które podają sposób i zakres dokumentu oraz wskazówki, co 
do zawartości programów. Do podstawowych zasad tworzenia programów ochrony 
środowiska: 

- zwięzłość i prostota, 
- spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi, 
- konsekwentne i świadome stosowanie terminów, 
- ujednolicenie ram czasowych (co najmniej do roku 2020 z perspektywą na kolejne cztery 

lata), 
- kaskadowe sporządzanie POŚ, 
- oparcie na wiarygodnych danych, 
- prawidłowe określenie celów, 
- przygotowanie założeń do POŚ, 
- włączenie interesariuszy w proces opracowania POŚ, 
- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

W wytycznych określono następujące obszary interwencji: 
1. ochrona klimatu i jakości powietrza, 
2. zagrożenia hałasem, 
3. pola elektromagnetyczne, 
4. gospodarowanie wodami, 
5. gospodarka wodno-ściekowa, 
6. zasoby geologiczne, 
7. gleby, 
8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 
9. zasoby przyrodnicze, 
10. zagrożenia poważnymi awariami. 

Wymienione powyżej obszary interwencji powinny uwzględniać zagadnienia horyzontalne 
(przekrojowe, dotyczące wszystkich dziedzin), tj.: 

- adaptację do zmian klimatu, 
- nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 
- działania edukacyjne, 
- monitoring środowiska. 
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 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 
Cel główny Strategii BEiŚ realizowany będzie przez cele szczegółowe i kierunki interwencji:  

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska:  
- racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,  
- gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody,  
- zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka 
leśna,  
- uporządkowanie zarządzania przestrzenią.  

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w 
energię:  

- lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii,  
- poprawa efektywności energetycznej,  
- zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych,  
- modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowania do 
wprowadzenia energetyki jądrowej,  
- rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy,  
- wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,  
- rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,  
- rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących paliwa 
alternatywne.  

Cel 3. Poprawa stanu środowiska:  
- zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, racjonalne 
gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne,  
- ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki,  
- wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych,  
- promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania 
zielonych miejsc pracy. 

 

1.2. Struktura i zakres opracowania. 

Program został opracowany w celu realizacji strategii środowiskowej na terenie Powiatu 
Krakowskiego na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022-2025. Zakres czasowy został 
podzielony na okres operacyjny (do roku 2021), zdefiniowany poprzez cele krótkoterminowe 
i konieczne do podjęcia konkretne działania oraz okres perspektywiczny (do roku 2025), w którym 
został określony cel długoterminowy dla każdego z obszarów interwencji.  
Program jest dokumentem wyznaczającym ramy dla przedsięwzięć, co oznacza, że jedynie 
wyznacza cele i kierunki działań konieczne do realizacji w powiecie w zakresie ochrony 
środowiska. Wskazano w tym dokumencie na problemy środowiskowe w podziale na  
najważniejsze obszary interwencji. Dla każdego obszaru interwencji została przeprowadzona 
analiza bieżącego stanu środowiska, analiza SWOT, opisano prognozowane tendencje zmian 
w środowisku do roku 2025. 
Określono cele środowiskowe i wskaźniki monitoringu środowiska. W ramach celów przedstawiono 
niezbędne kierunki działań, dążące do wyeliminowania problemów środowiskowych, wskazanych 
w przeprowadzonych dla każdego obszaru interwencji analizach SWOT.  
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2. STRESZCZENIE 

W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na 
lata 2022-2025 przeprowadzono analizę środowiska i ocenę istniejącego stanu jego ochrony oraz 
określono główne cele i priorytety działań ekologicznych. 
Program zawiera krótką charakterystykę Powiatu Krakowskiego: położenie geograficzne, budowę 
geologiczną, geomorfologiczną oraz sytuację gospodarczą i demograficzną. Ponadto  w Programie 
znajduje się diagnoza stanu poszczególnych obszarów interwencji: powietrza atmosferycznego, 
wód powierzchniowych i podziemnych, gleb. Zawiera również ocenę środowiska przyrodniczego, 
siedlisk zwierzęcych, obszarów chronionych, opisany jest wpływ uciążliwości akustycznej 
i promieniowania elektromagnetycznego. W Programie przedstawiono też aktualny stan 
gospodarki odpadami i gospodarki wodno – ściekowej. 
W Programie zawarto informacje dotyczące sposobu zarządzania Programem i możliwych form 
finansowania działań proekologicznych oraz harmonogram inwestycyjnych zadań dla powiatu. 
Program zawiera cele ekologiczne do osiągnięcia w perspektywie krótkoterminowej  
i długoterminowej oraz priorytetowe kierunki działań. 
Zasadniczym zadaniem Programu jest określenie zakresu zadań przewidzianych do realizacji na 
terenie powiatu. Uwzględniono szeroki zakres zadań związanych z ochroną środowiska, za 
realizację których odpowiedzialne są władze powiatu (zadania własne). Równocześnie  wskazano 
także zadania dla innych podmiotów z terenu powiatu, mimo, że realizacja tych zadań nie wchodzi 
w zakres obowiązków samorządu powiatu (tzw. zadania monitorowane).  
Program ochrony środowiska dla Powiatu Krakowskiego nie jest dokumentem prawa miejscowego, 
lecz opracowaniem o charakterze operacyjnym przeznaczonym do okresowej aktualizacji.  
W odniesieniu do poszczególnych obszarów interwencji stwierdzono: 
I. Powietrze atmosferyczne 
Wyniki wieloletnich badań wskazują na zmniejszenie się w ostatnich latach zanieczyszczenia 
powietrza dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu i pyłu zawieszonego z sektora przemysłowego. 
Niepokojący jest wysoki poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego (przekroczenia 
w zakresie benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego PM10) oraz emisji przemysłowych (przekroczenia 
w zakresie arsenu).. Znacznym problemem jest również emisja ze środków transportu. 
Na podstawie „Oceny jakości powietrza za 2017 rok w województwie małopolskim” obszar Powiatu 
Krakowskiego w ramach „strefy małopolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, C6H6, CO, Pb, As, 
Cd, Ni, O3

(1), do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, 
B(a)P, PM2,5 oraz do  klasy D2 ze względu na poziom O3

(2), 
- wg kryterium ochrony roślin  do klasy A pod względem poziomu SO2, NOx, O3

(1), do klasy D2 
ze względu na poziom O3

(2. 
W Programie przewidziano szereg zadań, zmierzających głównie do: 

- realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 
- wykonywania remontów istniejących dróg m.in. zmiany nawierzchni, 
- propagowania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. 

podłączeń do sieci ciepłowniczej, wymiany kotłów węglowych na gazowe, olej opałowy, 
biopaliwa, 

- modernizacji kotłowni, wykorzystania energii odnawialnych. 
II. Klimat akustyczny. 
Klimat akustyczny na terenie Powiatu Krakowskiego kształtuje w znacznej mierze ruch 
komunikacyjny. Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

- natężenie ruchu komunikacyjnego, 
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 
- typ i stan techniczny pojazdów, 
- nachylenie drogi, 
- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

Staraniem Marszałka województwa małopolskiego opracowany został „Program ochrony 
środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego” (POŚPH). Program stanowi 
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kontynuację działań podjętych przez Urząd Marszałkowski w poprzednim Programie ochrony 
środowiska przed hałasem. Podstawowym celem realizacji kierunków i działań zapisanych 
w Programie jest wyznaczenie najbardziej racjonalnych działań, których realizacja obniży 
ponadnormatywny poziom hałasu wzdłuż dróg i linii kolejowych do poziomu dopuszczalnego. 
Konsekwencją zmniejszenia szkodliwego oddziaływania i dokuczliwości hałasu powinna być 
poprawa warunków komfortu życia mieszkańców na tych obszarach.  
Celem programu jest wskazanie terenów, na których problem występuje oraz zaproponowanie 
ogólnych kierunków działań, pogram wskazuje również priorytety dla podejmowania zadań 
inwestycyjnych. Podmiotami obowiązanymi do realizacji tych działań są zarządcy dróg i linii 
kolejowych (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie, PKP Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o.). Określono obszary przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych dla Powiatu Krakowskiego. 
W Programie ochrony środowiska zaplanowano zadania zmierzające do: 

- przebudowy i modernizacji nawierzchni dróg, 
- przestrzegania zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania 

w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu, 
- ustalania i egzekwowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez właściwe 

organy i inspekcje ochrony środowiska. 
III. Pola elektromagnetyczne. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach monitoringu PEM w 2015 
i 2016 roku przeprowadził pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego w 4 punktach 
pomiarowych na terenie Powiatu Krakowskiego. W wyniku przeprowadzonych pomiarów 
stwierdzono, iż w badanych punktach pomiarowych nie występują przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych pól elektromagnetycznych, co więcej wyniki kształtowały się znacznie poniżej 
dopuszczalnej normy PEM - 7 V/m.  
Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

- weryfikacji sprawozdań z pomiarów poziomów PEM załączanych do zgłoszeń instalacji 
wytwarzających pola elektromagnetyczne, 

- wnikliwej analizy wniosków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, 

- wykonywania przez prowadzącego instalacje pomiarów poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie 
ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi.  

IV. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno – ściekowa. 
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie województwa małopolskiego przeprowadza 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Na terenie Powiatu Krakowskiego 
przeprowadzano badania jakości wód powierzchniowych w latach 2011-2016 roku dla 24 
Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCW), w których stwierdzono następujący 
stan/potencjał ekologiczny: 

- w jednej JCW dobry stan/potencjał ekologiczny, 
- w siedmiu JCW umiarkowany stan/potencjał ekologiczny, 
- w jedenastu JCW słaby stan/potencjał ekologiczny. 

Na terenie Powiatu Krakowskiego WIOŚ wykonywał pomiary jakości wód podziemnych w 2016 
roku w trzech punktach pomiarowych: 

- w m. Lesieniec (gm. Iwanowice) – III klasa jakości, 
- w m. Pobiednik Mały (gm. Igołomia-Wawrzeńczyce) – IV klasa jakości, 
- w m. Facimiech (gm. Skawina) – III klasa jakości. 

Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 
- realizacji przedsięwzięć związanych z rozbudową i modernizacją istniejącej sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie powiatu, 
- wspierania działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku 

zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego, a w szczególności 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 
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V. Zasoby geologiczne. 
Złoża kopalin są naturalnym nagromadzeniem minerałów, skał oraz innych substancji, których 
wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Zasoby złóż powinny być racjonalnie 
gospodarowane. Na terenie Powiatu Krakowskiego udokumentowane są głównie złoża kruszyw 
naturalnych, surowców ilastych ceramiki budowlanej, kamieni drogowych i budowlanych, wapieni 
i margli przemysłu wapienniczego i węgli kamiennych (wg bazy danych Państwowego Instytutu 
Geologicznego). 
VI. Gleby. 
Z powodu oddziaływania antropogenicznego na środowisko naturalne oraz emitowanie różnego 
rodzaju zanieczyszczeń, w glebach odkłada się cały szereg substancji i zanieczyszczeń, których 
usunięcie lub zmniejszenie stanowi proces stosunkowo długo rozciągnięty w czasie.  
Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

- wdrażania programów działań proekologicznych oraz zwiększania świadomości rolników 
w zakresie ochrony i racjonalnego użytkowania gleb, 

- ochrony gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej, 
- ochrony gleb przed erozją wodną i wietrzną. 

VII. Gospodarka odpadami. 
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 
1289 ze zm.) - od 1 lipca 2013 r. na terenie wszystkich Gmin wprowadzono nowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi. 
Obecnie mieszkańcy uiszczają Gminom opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
natomiast Gminy gospodarują środkami z pobieranych od mieszkańców opłat za odpady, 
egzekwując jednocześnie od wybranych w drodze przetargu firm odpowiednią jakość usług. 
W latach 2014-2017 z terenu Powiatu Krakowskiego odebrano/zebrano następujące ilości 
odpadów komunalnych: 

- 50 761,512 Mg w 2014 r. - z tego selektywnie zebrano - 11 800,280 Mg (ok. 17,4% ogólnej 
ilości), 

- 58 058,854 Mg w 2015 r. - z tego selektywnie zebrano - 14 461,544 Mg (ok. 17,2%), 
- 64 771,983 Mg w 2016 r. - z tego selektywnie zebrano - 15 777,831 Mg (ok. 17,7%), 
- 70 935,230 Mg w 2017 r. - z tego selektywnie zebrano - 18 093,681 Mg (ok. 16,6%). 

Wszystkie gminy Powiatu Krakowskiego obowiązuje przekazywanie - zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - 
do instalacji mających status Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
(RIPOK) funkcjonujących w ramach Małopolskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
(RGOK), zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 
2016-2022 (PGOWM 2016-2022). 
Przewidziane w Programie Ochrony Środowiska zadania zmierzają głównie do osiągnięcia celu, 
jakim jest rozwijanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której 
priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do ponownego 
użycia, recykling i inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu gospodarowania odpadami 
komunalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu i termicznym przekształcaniu pozostałych 
odpadów palnych z odzyskiem energii. 
VIII. Zasoby przyrodnicze. 
Na terenie Powiatu Krakowskiego ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 
- Parki Narodowe wraz z otuliną 
 Ojcowski Park Narodowy – Gmina Skała, Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Gmina Wielka 

Wieś, Gmina Zielonki, Gmina Sułoszowa 
- Parki Krajobrazowe wraz z otuliną 
 Dłubniański Park Krajobrazowy – Gmina Zielonki, Gmina Michałowice, Gmina Iwanowice, 

Gmina Skała 
 Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie – Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Gmina 

Krzeszowice, Gmina Michałowice, Gmina Wielka Wieś, Gmina Zabierzów, Gmina Zielonki 
 Rudniański Park Krajobrazowy – Gmina Krzeszowice, Gmina Czernichów 
 Tenczyński Park Krajobrazowy – Gmina Krzeszowice, Gmina Liszki, Gmina Wielka Wieś, 

Gmina Zabierzów 
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 Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy – Gmina Liszki, Gmina Czernichów 
- Obszar Natura 2000 – obszary siedliskowe 
 Dolina Prądnika – Gmina Jerzmanowice Przeginia, Gmina Skała, Gmina Wielka Wieś, 

Gmina Sułoszowa 
 Dolinki Jurajskie – Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Gmina Wielka Wieś, Gmina 

Krzeszowice, Gmina Zabierzów 
 Czerna – Gmina Krzeszowice 
 Krzeszowice – Gmina Krzeszowice 
 Dolina Sanki – Gmina Liszki 
 Rudno – Gmina Czernichów 
 Rudniańskie Modraszki – Kajasówka – Gmina Czernichów 
 Cedron – Gmina Skawina 
 Skawiński Obszar Łąkowy – Gmina Skawina 
- Rezerwaty przyrody: 
 Dolina Eliszówki – Gmina Krzeszowice 
 Dolina Kluczwody – Gmina Zabierzów, Gmina Wielka Wieś 
 Dolina Mnikowska – Gmina Liszki 
 Dolina Potoku Rudno – Gmina Krzeszowice, Gmina Czernichów 
 Dolina Racławki – Gmina Krzeszowice, Gmina Zabierzów 
 Dolina Szklarki – Gmina Jerzmanowice-Przeginia 
 Kajasówka – Gmina Czernichów 
 Kozie Kąty – Gmina Skawina 
 Skała Kmity – Gmina Zabierzów 
 Wąwóz Bolechowicki – Gmina Zabierzów 
 Zimny Dół – Gmina Liszki 
 Cieszynianka – Gmina Mogilany 
- stanowiska dokumentacyjne 
 Żyła porfiru – Gmina Zabierzów 
 Odsłonięcie na Czerwieńcu – Gmina Krzeszowice 
 Kamieniołom Nowa Krystyna – Gmina Krzeszowice 
 Kamieniołom z uskokiem – Gmina Krzeszowice 
 Kamieniołom – Gmina Liszki 
 Odsłonięcie martwicy wapiennej w Dolinie Szklarki – Gmina Zabierzów 
 Stary kamieniołom – Gmina Zielonki 
- użytki ekologiczne 
 Stanowisko Lilii Złotogłów – Gmina Zabierzów 
 Uroczysko Podgołogórze – Gmina Zabierzów 
 Uroczysko w Rząsce – Gmina Zabierzów 
 Las Buczyna – Gmina Krzeszowice  
- pomniki przyrody 
IX. Zagrożenie poważnymi awariami. 
Na terenie województwa małopolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony 
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych ze względu na stopień zagrożeń 
awariami przemysłowymi. Na ogólną liczbę 15 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia 
poważnej awarii (stan 2017 r.) wyróżniono 9 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej (ZDR) i 6 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej.  
Na terenie Powiatu Krakowskiego zlokalizowany jest jeden zakład o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnych awarii: MAXAM Polska Sp. z o.o. Krzeszowice Skład Materiałów 
Wybuchowych „Niedźwiedzia Góra”, Tenczynek gm. Krzeszowice.   
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3. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KRAKOWSKIEGO. 

3.1. Informacje ogólne 

Powiat Krakowski położony jest w północno-zachodniej części Małopolski, w bezpośrednim 
sąsiedztwie Krakowa (miasta na prawach powiatu i stolicy województwa), który otacza od strony 
północnej, północno-wschodniej, zachodniej i południowo-zachodniej. 
Położenie Powiatu określają także ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym 
i krajowym, które przechodzą przez jego teren:  

- Kraków – Warszawa,  
- Wrocław – Katowice – Kraków - Tarnów - Przemyśl,  
- Kraków – Chyżne/Zakopane,  
- Kraków – Dąbrowa Górnicza,  
- autostrada Kraków – Katowice oraz 
- linie kolejowe wschód – zachód i północ – południe, o istotnym znaczeniu dla gospodarki 

kraju. 
W skład Powiatu Krakowskiego wchodzą: 

- gminy miejsko-wiejskie: Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, 
- gminy wiejskie: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, 

Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, 
Zielonki. 

 
Rysunek 1. Powiat Krakowski na tle powiatów województwa małopolskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: www.gminy.pl 
 

Sytuacja demograficzna 
Według danych pozyskanych z Gmin - liczba mieszkańców w Powiecie Krakowskim na koniec 
2017 r. wynosiła 267 675 osób, z czego w miastach zamieszkiwało 43 258 osób (ok. 16,16 %), 
a na terenach wiejskich 224 417 osób (ok. 83,84 %). 
W porównaniu z 2014 r. nastąpił wzrost liczby mieszkańców ogółem o 5 599 osób (ok. 2,14 %). 
Liczba mieszkańców w miastach (w analizowanych latach) spadła o 482 osoby (ok. 1,10 %), 
natomiast na terenach wiejskich liczba mieszkańców wzrosła o 6 081 osoby (ok. 2,79 %). 
Ilość mieszkańców w poszczególnych gminach jest zróżnicowana (tabela nr 1). Średnia gęstość 
zaludnienia w powiecie krakowskim na koniec 2017 r. wyniosła ok. 217,7 osoby/km2. 
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Tabela 1. Liczba ludności w Powiecie Krakowskim 

Gmina M/W 

Liczba ludności w roku: 

2014 2015 2016 2017 

Czernichów W 13 836 13 958 14 079 14 162 

Igołomia-Wawrzeńczyce W 7 598 7 611 7 607 7 598 

Iwanowice W 8 742 8 821 8 873 8 969 

Jerzmanowice-Przeginia W 10 757 10 827 10 855 10 866 

Kocmyrzów-Luborzyca W 14 236 14 393 14 565 14 714 

Krzeszowice 
M 9 922 9 861 9 754 9 690 

W 22 063 22 031 22 011 22 003 

Liszki W 16 280 16 307 16 475 16 565 

Michałowice W 9 570 9 713 9 860 10 075 

Mogilany W 12 808 12 994 13 150 13 321 

Skała 
M 3 757 3 757 3 770 3 750 

W 6 472 6 545 6 575 6 615 

Skawina 
M 23 423 23 184 23 308 23 218 

W 18 609 18 714 18 770 18 807 

Słomniki 
M 4 256 4 229 4 208 4 210 

W 9 280 9 275 9 299 9 310 

Sułoszowa W 5 853 5 856 5 841 5 827 

Świątniki Górne 
M 2 382 2 368 2 379 2 390 

W 7 262 7 358 7 411 7 493 

Wielka Wieś W 10 596 10 764 11 091 11 511 

Zabierzów W 24 438 24 684 24 954 25 247 

Zielonki W 19 936 20 390 20 876 21 334 

RAZEM M 43 740 43 399 43 419 43 258 

RAZEM W 218 336 220 241 222 292 224 417 

SUMA M+W 262 076 263 640 265 711 267 675 
M - miasto, W - tereny wiejskie 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Gmin 

3.2. Położenie geograficzne.   

Powierzchnia Powiatu Krakowskiego wynosi 1 231 km2, co stanowi ok. 8 % powierzchni 
województwa. Pod względem wielkości powierzchni Powiat zajmuje czwarte miejsce 
w województwie, po powiatach nowosądeckim (1 549 km2), nowotarskim (1 474 km2) oraz 
tarnowskim (1 411 km2).  
Powiat Krakowski sąsiaduje z ośmioma powiatami i jednym miastem na prawach powiatu: 

- od północy z powiatem olkuskim i powiatem miechowskim,  
- od wschodu z powiatem proszowickim, powiatem bocheńskim i Krakowem (miastem na 

prawach powiatu), 
- od zachodu z powiatem chrzanowskim i wadowickim, 
- od południa z powiatami: myślenickim i wielickim. 

3.3. Analiza zagospodarowania przestrzennego Powiatu Krakowskiego.  

3.3.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego 

Strukturę przestrzenną Powiatu Krakowskiego charakteryzują m.in.: 
- występujące obszary zabudowy miejskiej (miasta: Kraków, Krzeszowice, Skała, Skawina, 

Słomniki, Świątniki Górne), 
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- występowanie obszarów Natura 2000, 
- niski stopień zalesienia, 
- obecność dużych zakładów przemysłowych, 
- unikatowe walory przyrodnicze poddane ochronie, 
- przebieg dróg kolejowych i drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym. 
 

Struktura przestrzenna powiatu wynika z jej rozwoju oraz działań antropogenicznych 
współczesnych. Szkielet struktury przestrzennej powiatu wyznaczają: 

- układ komunikacyjny (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne), 
 linie kolejowe, 
 doliny rzek, 
 przebiegające sieci elektroenergetyczne i gazowe, które ze względu na strefy techniczne 

i zagrożenia wyłączają znaczne ilości terenów z zabudowy (tereny wyznaczone 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego). 

Na terenie Powiatu Krakowskiego przeważają budynki parterowe lub jedno i dwupiętrowe.                     
W miastach natomiast występują wyższe budynki o wysokości do pięciu kondygnacji, stosunkowo 
niedawno wybudowane, w dobrym stanie technicznym.  
W Powiecie Krakowskim nie obowiązują na tyle szczegółowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, aby narzucić inwestorom określony styl architektoniczny. Trzeba jednak dążyć do 
tego aby przywrócić ład architektoniczny poprzez wprowadzenie idei małopolskiego domu.  Jest to 
zadanie trudne do zrealizowania, jednak nie jest niemożliwe. 
Do mocnych stron Powiatu Krakowskiego pod względem struktury zagospodarowania 
przestrzennego należy m.in.: 

- dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna: drogowa, kolejowa,  
- dobrze rozwinięta i rozbudowana sieć elektryczna i gazowa, 
- bliskie położenie aglomeracji miejskich – rynków zbytu, 
- znaczne walory turystyczne, 
- pokłady kruszywa, 
- duży potencjał rolny, 
- sieć telekomunikacyjna. 

3.3.2 Formy użytkowania terenów 

Najbardziej naturalnym i jednocześnie najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania zasobów 
glebowych w określonych uwarunkowaniach siedliskowych jest rolnicze użytkowanie gleb (jako 
m.in. grunty orne, trwałe użytki zielone). Z zestawienia wynika jak istotne w całej powierzchni 
terenu dla wszystkich gmin są użytki rolne. Znaczną część obszaru - 96 422 ha zajmują użytki 
rolne, co stanowi ok. 78 % ogólnej powierzchni powiatu. Lasy i grunty leśne zajmują 16 701 ha, tj. 
ok. 12,2 % ogólnej powierzchni. Wskaźnik lesistości jest niski, bowiem średnia dla województwa  
wynosi 28,7 %. 
Wśród użytków rolnych dominują grunty orne, które stanowią 61,9 % powierzchni, reszta użytków 
to łąki trwałe – 6,1 % i pastwiska trwałe – ok. 2,8 %. Dane dotyczące struktury użytkowania 
gruntów w Powiecie przedstawione zostały w tabeli poniżej:  
 
Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów w Powiecie Krakowskim (wg GUS). 

L.p. Rodzaj Powierzchnia [ha] 

1. Użytki rolne 96 422 

 Grunty orne 76 164 

 Sady 4 005 

 Łąki trwałe 7 554 

 Pastwiska trwałe 3 499 

 Grunty rolne zabudowane 4 951 

 Grunty pod stawami 39 

 Grunty pod rowami 210 
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2. Grunty leśne 16 701 

 Lasy 15 416 

 Grunty zadrzewione i zakrzewione 1 285 

3. Grunty zabudowane 7 457 

 Tereny mieszkalne 1 625 

 Tereny przemysłowe 312 

 Inne tereny zabudowane 674 

 Tereny niezabudowane 90 

 Tereny rekreacyjne 272 

 Tereny komunikacyjne:  

 drogowe 3 806 

 kolejowe 392 

 inne 20 

 Użytki kopalne 266 

4. Grunty pod wodami 774 

 wody płynące 664 

 wody stojące 110 

5. Inne  

 użytki ekologiczne 0 

 nieużytki 637 

 tereny różne 1 061 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS,  GUGIK. 
 

3.4. Sytuacja gospodarcza  

W Powiecie Krakowskim zlokalizowanych jest 30 334 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 
(stan na koniec 2017 r.). W przeważającej większości podmioty te reprezentują sektor prywatny 
i należą do właścicieli krajowych. Ok. 79 % podmiotów gospodarczych to zakłady osób fizycznych. 
Pozostałe podmioty gospodarcze to według ilości: spółki prawa handlowego, stowarzyszenia 
i organizacje społeczne, spółki z udziałem kapitału zagranicznego oraz spółdzielnie. 
W ostatnich latach liczba przedsiębiorstw systematycznie rośnie, wskaźnik przedsiębiorczości 
wyrażony liczbą podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców wynosi dla Powiatu 
Krakowskiego 1 077 i jest niższy od średniej wojewódzkiej wynoszącej 1 097. 
Obserwuje się stały wzrost ilości podmiotów gospodarczych na terenie Powiatu. Czynionych jest 
wiele starań w celu pozyskania kolejnych inwestorów, przygotowywane sa tereny pod inwestycje. 
Do najwazniejszych podmiotów gospodarczych działających na terenie Powiatu Krakowskiego 
należą: 

 Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina w Skawinie (produkcja 
walcówki z aluminium i jego stopów), 

 Vesuvius Poland Sp. z o.o. w Skawinie (produkcja materiałów ogniotrwałych za pomocą 
wypalania), 

 Elektrownia Skawina w Skawinie (przemysł energetyczny), 
 Lajkonik Snacks Sp. z o.o. w Skawinie (produkcja pieczywa cukierniczego – słonego), 
 Bahlsen Polska w Skawinie (produkcja pieczywa cukierniczego – słodkiego), 
 Grana Sp. z o.o. w Skawinie (produkcja ekstraktów kaw zbożowych, kaw naturalnych, 

mieszanek tych kaw w proszku i granulacie oraz cykorii w płynie), 
 Valeo Autosystemy Sp. z o.o. w Skawinie (produkcja części dla przemysłu 

samochodowego), 
 Specodlew Sp. z o.o. w Skawinie (produkcja szerokiej gamy odlewów), 
 Intersnack Poland Sp. z o.o., Niedźwiedź 64, Słomniki (producent słonych przekąsek, 

orzechów i produktów opartych na bazie orzecha), 
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 FoodCare Sp. z o.o. w Zabierzowie (producent produktów deserowych), 
 Port Lotniczy Kraków – Balice w Balicach (obsługa lotów), 
 Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. Czatkowice Dolne, Krzeszowice (wytwórca 

szerokiego asortymentu kamienia, kruszyw, piasków i mączki wapiennej), 
 Victoria, Mników, Morawica (produkcja gąbki florystycznej). 

 
Tabela 3. Podział podmiotów gospodarki narodowej w Powiecie Krakowskim. 

w sektorze publicznym: Liczba podmiotów 
- podmioty gospodarki narodowej ogółem 473 

- państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budżetowego ogółem  

349 

- przedsiębiorstwa państwowe 2 

- spółki handlowe 29 
- spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 0 

 w sektorze prywatnym: 
- podmioty gospodarki narodowej ogółem 29 674 
- osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą 
23 891 

- spółki prawa handlowego  2 142 
- spółki z udziałem kapitału zagranicznego  265 
- spółdzielnie  55 
- fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne  884 

Źródło www.stat.gov.pl 

 
Tabela 4. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Powiecie Krakowskim w latach 
2012-2017. 

Lp. Rok 
Liczba zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych ogółem 

Sektor publiczny Sektor prywatny 

1. 2012 26 405 517 25 888 
2. 2013 27 237 517 26 720 
3. 2014 28 069 521 27 544 
4. 2015 28 740 524 28 072 
5. 2016 29 358 528 28 684 
6. 2017 30 334 473 29 674 

Źródło www.stat.gov.pl 

 
W sektorze publicznym w 2017 roku zarejestrowano 473 podmioty (ok. 1,6 %), natomiast 
w sektorze prywatnym 29 674 podmioty (ok. 98,4 %). Strukturę podmiotów gospodarczych według 
wybranych sekcji PKD przedstawiono poniżej: 
 
Tabela 5. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Powiatu Krakowskiego wg 
wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w 2017 r. 

Nazwa sekcji wg PKD Ilość podmiotów 
w 2017 roku 

A. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 325 
B. Górnictwo i wydobywanie 20 
C. Przetwórstwo przemysłowe 3 176 
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 23 
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Nazwa sekcji wg PKD Ilość podmiotów 
w 2017 roku 

E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 125 

F. Budownictwo 4 246 
G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 7 660 

H. Transport, gospodarka magazynowa 2 330 
I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 913 

J. Informacja i komunikacja 1 111 
K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 693 
L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 836 
M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2 925 
N. Działalność  w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 899 

O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 218 

P. Edukacja 963 
Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 443 
R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 521 
SiT. Pozostała działalność usługowa 1 903 

Źródło: www.stat.gov.pl  
 
W Powiecie Krakowskim prowadzona jest działalność gospodarcza praktycznie we wszystkich 
istniejących branżach (wg sekcji PKD). Najwięcej podmiotów gospodarczych 7 660 - ok. 25 % 
prowadzi działalność w obszarze sekcji G (handel hurtowy i detaliczny) Znacząca ilość podmiotów 
gospodarczych (4 246 - ok. 14 %) prowadzi działalność w sekcji F (budownictwo). 
 
W gminach Powiatu Krakowskiego funkcjonują następujące strefy działalności gospodarczej -
tereny inwestycyjne (na podstawie informacji z gmin): 

- gm. Skała: Strefa Aktywności Gospodarczej: 4,5 ha, tereny inwestycyjne w Cianowicach: 
50 ha, 
- gm. Michałowice: tereny zabudowy usługowej 2,5 ha w tym usług publicznych - 0,4 ha, oraz 
zabudowy techniczno- produkcyjne - 0,3 ha, 
- gm. Mogilany: tereny określone w mpzp, 
- gm. Czernichów: tereny określone w mpzp, 
- gm. Liszki: wg studium na cele produkcyjne i usługowe (wraz z usługami sportu i turystyki) – 
ok. 430 ha (tereny zlokalizowane głównie w Mnikowie, Morawicy, Kryspinowie, Cholerzynie 
i częściowo w Piekarach), 
- gm. Krzeszowice: w ramach przygotowywanej Strefy Aktywnosci Gospodarczej w Miękini 
planowane jest utworzenie terenów inwestycyjnych o pow. 3,91 ha, 
- gm. Iwanowice: tereny inwestycyjne: Zalesie, Poskwitów, Domiarki, Przestańsko i Władysław 
o łącznej powierzchni 77,6 ha, 
- gm. Skawina: ok. 290 ha miasto Skawina, 
- gm. Kocmyrzów-Luborzyca: ok. 91 ha, 
- gm. Słomniki: 51,5 ha – przeznaczenie w mpzp: tereny przeznaczone pod obiekty 
produkcyjne, składy i magazyny, tereny zabudowy usługowej, 
- gm. Wielka Wieś: ok. 3 % teren objęty inwestycjami usługowymi. 
 

 
4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU 

Jako założenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska dla Powiatu Krakowskiego przyjęto 
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, 
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programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę 
ochrony środowiska. Niezbędne było również uwzględnienie zamierzeń rozwojowych powiatu 
zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym. Uwarunkowania te, w 
powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w powiecie były podstawą do zdefiniowania 
priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów 
naturalnych.  

4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Krakowskiego. 

Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego 
podejścia. Gmina nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy środowiska zachowują 
ciągłość bez względu na granice terytorialne. Z tego względu, konieczne jest przyjęcie 
uwarunkowań wynikających z programów, planów i strategii zewnętrznych wyższego rzędu, 
umożliwiających szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska.  
 

4.1.1. Spójność z głównymi dokumentami strategicznymi i programowymi. 
Cele Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego są spójne z celami głównymi 
dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym i regionalnym z punktu widzenia ochrony 
środowiska. Dotyczy to celów określonych w najważniejszych dokumentach strategicznych do 
celów długoterminowych w poszczególnych obszarach interwencji w nastepujacych dokumentach: 
Dokumenty szczebla krajowego: 

 Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030) 
 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności  
 Strategia Rozwoju Kraju 2020 
 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 
 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 
 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 
 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku  
 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. 
 Projekt Polityki Wodnej Państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) (PWP 2030)  
 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 
 Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, 
  Analizy programów inwestycyjnych w wpjewództwie małopolskim, 
 Informatyczny System Osłony Kraju, 
 Program wodno-środowiskowy kraju 
  MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisły,  
 Ramowa Dyrektywa Wodna, 
 IV Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych  
 Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 

2015) 
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO 2022)  
 Krajowy Program Zapobiegania Powstawaniu Odpadów  
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 
 Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej  
 Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej  
 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030,  
 Krajowy Plan Działania w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych  
 Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE)  
 Plan działalności Ministra Środowiska na rok 2018. 
 
Dokumenty szczebla wojewódzkiego  
 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2020, 
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego  
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 Program Małej Retencji w Województwie Małopolskim. 
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020,  
 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022, 
 Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska w zdrowej 

atmosferze, 
 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego,  
 Program Strategiczny Ochrona Środowiska. 
 Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego ograniczen i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji w których nastepuje spalanie paliw. 

 
Dokumenty szczebla powiatowego i lokalnego:  
 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego, 
 Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2013-2020, 
 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin Powiatu Krakowskiego, 
 Plany Gospodarki Niskoemisyjnej gmin Powiatu Krakowskiego. 
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5. OCENA STANU ŚRODOWISKA, CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI. 

5.1. Klimat. 

Klimat Powiatu Krakowskiego określany jest jako zróżnicowany, z uwagi na występowanie 
omawianego  obszaru w czterech makroregionach fizyczno-geograficznych: 

- Wyżyny Śląsko-Krakowskiej: obejmującej północno-zachodnią część powiatu, w skład której 
wchodzą mezoregiony: Wyżyna Olkuska, Rów Krzeszowicki i Garb Tenczyński, 

- Wyżyny Małopolskiej: usytuowanej w północno-wschodniej części powiatu, obejmującej 
swoim zasięgiem: Wyżynę Miechowską oraz Płaskowyż Proszowicki, 

- Północnego Podkarpackiego Regionu ciągnącego się pasem z zachodu na wschód,                   
w którego skład wchodzi: Rów Spytkowicko-Skawiński, Obniżenie Cholerzyńskie, Pomost 
Krakowski oraz Nizina Nadwiślańska,  

- Karpat Zachodnich w południowej części regionu Pogórza Wielickiego. 
 
Na terenie Powiatu Krakowskiego wyróżnia się następujące regiony klimatyczne:  

• B – region klimatu Pogórza Karpackiego: umiarkowanie ciepły z temperaturą  średnią 
roczną: 7-8 oC i wilgotny z sumą roczną opadów: 700-900 mm, 

• C – Region klimatu Kotlin Podgórskich z podregionami: 
- C1 – Kotliny Oświęcimskiej: ciepły i umiarkowanie wilgotny, 
- C2 – Kotliny Sandomierskiej : ciepły i umiarkowanie suchy, 
- C3 – Doliny Wisły: ciepły i suchy, 

• D – Region klimatu wyżyn z podregionami: 
- D2 – Wyżyny Krakowskiej: umiarkowanie chłodny i wilgotny, 
- D3 – Niecki Nidziańskiej: umiarkowanie ciepły i suchy. 

 
Ponadto w obrębie poszczególnych regionów oraz podregionów, ze względu na zróżnicowanie 
wysokości, wydzielono następujące mezoklimaty: 

- den dolinnych: odznaczający się krótkim okresem bezprzymrozkowym, dużymi wahaniami 
temperatur, wilgotnością powietrza (przyczyna - nocne wychłodzenie, dzienne nagrzanie,                        
jak również słaba wentylacja); mezoklimaty mogą być w znacznym stopniu przekształcone 
przez wpływy antropogeniczne, 

- wyższych teras w większych dolinach rzecznych: charakteryzujących się dłuższym o 20 dni 
okresie bezprzymrozkowym, wyższych temperaturach powietrza (ok. 1 oC), a także niższej 
wilgotności, od panujących w dnie doliny, 

- stoków i grzbietów (40-80 m nad dnem dolin) wyróżniających się tzw. ciepłą strefą stokową,  
o wyższej o 2 do 3oC temperaturze minimalnej powietrza, dłuższym okresie 
bezprzymrozkowym, jak również lepszym przewietrzaniu. Obszary te obejmują wyżyny i cały 
obszar Pogórza. 

 

5.1.1 Jakość powietrza 

Powietrze jest tym obszarem interwencji, do którego emitowana jest większość zanieczyszczeń 
powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, jak i działalności 
człowieka. Współcześnie coraz trudniej jest wskazać rejony, w których powietrze atmosferyczne 
byłoby całkowicie wolne od zanieczyszczeń.  
Pomimo wyraźnego spadku emisji z zakładów przemysłowych nadal niepokojący pozostaje wysoki 
poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego, czyli tzw. emisji „niskiej”. Niska emisja 
zanieczyszczeń powietrza jest emisją pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych 
i indywidualnych palenisk domowych opalanych najczęściej tanim węglem, a więc o złej 
charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Wpływ niskiej emisji na lokalny stan 
zanieczyszczenia jest istotny, głównie ze względu na lokalizacje tych źródeł oraz warunki 
wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. Z procesem spalania węgla, zwłaszcza w nisko 
sprawnych paleniskach indywidualnych i małych kotłach z rusztem stałym związana jest emisja 
benzo(α)pirenu należącego do grupy węglowodorów aromatycznych.  
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Znacznym problemem jest również emisja ze środków transportu, gdzie zanieczyszczenia gazowe 
powstają w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji 
komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów. 
Biorąc pod uwagę tendencje zmian emisji NOx zwraca uwagę rosnący z roku na rok poziom emisji 
ze źródeł mobilnych, przy spadku emisji tego zanieczyszczenia ze źródeł stacjonarnych.  
Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na dwie grupy:  

 zanieczyszczenia gazowe – związki chemiczne w stanie lotnym np.: tlenki azotu, tlenki 
siarki, tlenek i dwutlenek węgla, węglowodory. Zanieczyszczenia gazowe, które wpływają 
na stan atmosfery w skali globalnej to: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i  tlenki azotu 
(NOx). Nazywamy je gazami cieplarnianymi, ponieważ są odpowiedzialne za globalne 
ocieplenie, spowodowane zarówno działalnością człowieka, jak też procesami naturalnymi; 

 zanieczyszczenia pyłowe: 
- pyły o działaniu toksycznym – są to pyły zawierające metale ciężkie, pyły radioaktywne, 

azbestowe, pyły fluorków oraz niektórych nawozów mineralnych, 
- pyły szkodliwe – pyły te mogą działać uczulająco; zawierają one krzemionkę, drewno, 

bawełnę, glinokrzemiany; 
- pyły obojętne – które mogą mieć działanie drażniące; zawierają głównie związki żelaza, 

węgla, gipsu, wapienia. 
 
W skali województwa Powiat Krakowski zajmuje dziewiąte miejsce ze względu na wielkość emisji 
zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych oraz trzecie miejsce ze względu na 
wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych.  
Emisja powierzchniowa (głównie „niska emisja”) – rozłożona jest na terenie powiatu, w miejscach 
występowania zabudowy mieszkalnej. Sektor bytowo-komunalny jest odpowiedzialny w większości 
za wielkość ładunku ze źródeł powierzchniowych. 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Krakowskiego są: 
1. źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory 

z zakładów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan 
zanieczyszczenia powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej 
zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, 

2. źródła przemysłowe – pochodzące z procesów produkcyjnych oraz kotłowni przemysłowych, 
3. źródła transportowe (liniowe) – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, 

tworząc niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, 
pyły, związki ołowiu, tlenki siarki, 

4. pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu, 
5. zanieczyszczenia napływające spoza terenu Powiatu, zgodnie z dominującym kierunkiem 

wiatru. 
 
Poniżej podano (wg danych GUS) wartości emisji zanieczyszczeń z zakładów szczególnie 
uciążliwych na terenie Powiatu Krakowskiego w latach 2011- 2017: 
 
Tabela 6. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu 
Powiatu Krakowskiego. 

Emisja 
zanieczyszczeń 

Ilość zanieczyszczenia w Mg/rok 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

pyłowych: 
ogółem 176 267 323 255 286 68 78 

ogółem na 1km2 
powierzchni 

0,14 0,22 0,26 0,21 0,23 0,06 0,06 

ze spalania paliw 128 219 281 214 245 27 34 
cementowo 

wapiennicze i 
materiałów 

ogniotrwałych 

13 13 10 9 7 7 8 

gazowych: 
ogółem 1 161 046 1 066 265 1 590 278 1 582 065 1 650 081 1 579 286 1 529 694 
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ogółem (bez 
dwutlenku węgla) 

7 068 8 384 11 302 9 941 11 915 4 989 4 916 

dwutlenek siarki 3 777 4 839 6 877 5 899 7 195 1 975 2 037 
tlenki azotu 2 658 2 733 3 354 3 103 3 112 2 323 2 132 

tlenek węgla 369 468 448 404 432 483 545 
dwutlenek węgla  1 153 978 1 057 881 1 578 976 1 572 124 1 638 166 1 574 297 1524 778 
podtlenek azotu 100 127 229 198 6 18 4 

Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % 
zanieczyszczen wytworzonych 

pyłowe 99,8 99,7 99,8 99,8 99,8 100,0 100,00 
gazowe 45,5 53,4 29,9 32,9 33,0 67,3 68,4 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych wzrastała w latach 2011-2013, uzyskując w 2013 najwyższą 
wartość, uległa spadkowi w latach 2014-2015, aby ulec znacznemu zmniejszeniu w latach 2016-
2017, natomiast emisja zanieczyszczeń gazowych wzrosła w 2013 roku, po czym notowana jest na 
zbliżonym poziomie. 

Monitoring 
Ocenę poziomów substancji w powietrzu i klasyfikację stref województwa małopolskiego za 2016 
rok sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity, Dz.U. 2018 poz. 799 tekst jedn. z poźn. zm.) oraz akty wykonawcze do ww. ustawy, 
a w szczególności: 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031),  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012. 1032), 

Z wykonywaniem oceny powiązane są również inne przepisy prawa krajowego, takie jak: 
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu                         

i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U.2012. 
1034), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz.U.2012 poz. 1028). 

 
Jakość powietrza atmosferycznego 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, do 30 kwietnia każdego roku, WIOŚ dokonuje oceny 
poziomu substancji w powietrzu w danej strefie, a następnie dokonuje klasyfikacji stref. Zaliczenie 
strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże 
się z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza 
(w przypadku, gdy nie są dotrzymane dopuszczalne poziomy) lub utrzymania tej jakości (jeżeli 
spełnia ona przyjęte standardy).  
 
Oceny i obserwacji zmian dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ww. ustawy 
stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy 
celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031) oraz ustawy Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. 2018 poz. 799 tekst jedn.z późn. zm.). 
 
W 2017 r. na terenie Powiatu Krakowskiego wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych 
następujących substancji: 

- pył zawieszony PM10 – stężenia 24-godzinne: 85 dni z przekroczeniami, 
- pył zawieszony PM10 – stężenie średnioroczne: 45 μg/m3, 
- tlenki azotu – stężenie średnioroczne: 42 μg/m3, 

których pomiary prowadzono w oparciu o stację w Skawinie, zlokalizowaną przy ul. Ogrody 101.  
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Tabela 7. Monitoring zanieczyszczeń powietrza na stacji pomiarowej w Skawinie w 2017 r. 

Lp. Zanieczyszczenie Rodzaj pomiaru Jednostka Średnia roczna 
Liczba dni 

z przekroczeniami 

1. Dwutlenek siarki 

automatyczny 

μg/m3 8,8  
2. Dwutlenek azotu μg/m3 21  
3. Tlenki azotu μg/m3 42  
4. Tlenek azotu μg/m3 14  
5. Pył zawieszony PM10 μg/m3 45 85 

Źródło: Dane pomiarowe w 2017 roku, WIOŚ Kraków. 
 
Tabela 8. Monitoring zanieczyszczeń powietrza na stacji pomiarowej w Kaszowie (gm. Liszki) 
w 2017 r. 

Lp. Zanieczyszczenie Rodzaj pomiaru Jednostka Średnia roczna 

1. Dwutlenek azotu 

automatyczny 

μg/m3 16 
2. Tlenki azotu μg/m3 25 
3. Tlenek azotu μg/m3 5 
4. Ozon μg/m3 53 

Źródło: Dane pomiarowe w 2017 roku, WIOŚ Kraków. 
 
Oceny za rok 2017 wykonano zgodnie z podziałem kraju na strefy, w którym strefę stanowią: 

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy (miasto Kraków), 
- miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy (miasto 

Tarnów), 
- pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców 

większej niż  100 tysięcy oraz aglomeracji (strefa małopolska). 
Klasyfikacji stref za rok 2017 wykonano w następujących klasach: 
 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane 

prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 
 klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 

dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu PM2,5); 

 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość dopuszczalną 
powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz dążyć do 
osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza; 

 klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

 klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć do 
osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020. 

 
Tabela 9. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2017. 

Ochrona zdrowia Ochrona roślin 

SO2 NO2 C6H6 CO 
O3 

(1) 
O3 

(2) 
PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM 2,5 SO2 NOx 

O3 

(1) 
O3 

(2) 

A A A A A D2 C A A A A C C/C1 A A A D2 

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2016  roku, WIOŚ Kraków 
 
1) wg poziomu docelowego 
2) wg poziomu celu długoterminowego 

 
Na podstawie „Oceny jakości powietrza za 2017 rok w województwie małopolskim” obszar Powiatu 
Krakowskiego w ramach „strefy małopolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, C6H6, CO, Pb, As, 
Cd, Ni, O3

(1), do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, 
B(a)P, PM2,5 oraz do  klasy D2 ze względu na poziom O3

(2), 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAKOWSKIEGO 
NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2022-2025 

 

27 
 

- wg kryterium ochrony roślin  do klasy A pod względem poziomu SO2, NOx, O3
(1), do klasy D2 

ze względu na poziom O3
(2. 

Dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu 
Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 
 
Wykonana klasyfikacja stref za 2017 rok potwierdziła występujące w poprzednich latach 
przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 
oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie strefy małopolskiej, co wskazuje na 
konieczność realizacji wszystkich działań określonych w Programie ochrony powietrza dla 
województwa małopolskiego wdrożonym uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 22.01.2017 roku. 
 
Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 tekst jedn. z późn. zm.). 
dla stref, dla których poziom substancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny marszałek 
województwa ma obowiązek przygotować projekt programu ochrony powietrza. 
Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego, 
którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia 
poziomu w/w substancji do poziomu dopuszczalnego. 
Głównym celem opracowania naprawczego programu ochrony powietrza jest wskazanie 
niezbędnych działań w zakresie gospodarczym i urbanistycznym w strefie tak, aby możliwa była 
poprawa jakości powietrza oraz jakości życia mieszkańców. Podstawowym narzędziem polityki 
przestrzennej miast i gmin są plany zagospodarowania przestrzennego, które jako prawo 
miejscowe muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników danego obszaru. Wszystkie 
działania, które bezpośrednio lub pośrednio mogą przyczynić się do poprawy sytuacji 
aerosanitarnej  
w gminach powinny być ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego. 
Obszary przekroczeń poszczególnych substancji na terenie całego województwa małopolskiego 
zostały określone na podstawie wyników modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
w atmosferze w połączeniu z analizą przekroczeń zarejestrowanych w poszczególnych stacjach 
pomiarowych.  
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Rysunek 2. Rozkład stężeń dwutlenku siarki – stężenia roczne (wyniki 
modelowania CALPUFF z uwzględnieniem wyników pomiarów) dla 
kryterium ochrony zdrowia na terenie województwa małopolskiego w 2017 
roku i Powiatu Krakowskiego (strzałka). 
 

 
 
Źródło: Ocena jakości powietrza za 2017 rok, WIOŚ Kraków 

Rysunek 3. Rozkład stężeń dwutlenku azotu – stężenia roczne (wyniki 
modelowania CALPUFF z uwzględnieniem wyników pomiarów) dla 
kryterium ochrony zdrowia na terenie województwa małopolskiego w 2017 
roku i Powiatu Krakowskiego (strzałka). 

 
 
Źródło: Ocena jakości powietrza za 2017 rok, WIOŚ Kraków 
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Rysunek 4. Liczba dni w ciągu roku, w których maksimum dobowe ze 
stężeń ozonu 8h średnich kroczących przekroczyło wartość120 μg/m3 
(wyniki modelowania CAMx z uwzględnieniem analiz przestrzennych) dla 
kryterium ochrony zdrowia na terenie województwa małopolskiego w 2017 
roku i Powiatu Krakowskiego (strzałka). 

 
Źródło: Ocena jakości powietrza za 2017 rok, WIOŚ Kraków 

Rysunek 5. Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 – stężenia roczne 
(wyniki modelowania CALPUFF z uwzględnieniem wyników pomiarów) dla 
kryterium ochrony zdrowia na terenie województwa małopolskiego w 2017 
roku i Powiatu Krakowskiego (strzałka). 

 
Źródło: Ocena jakości powietrza za 2017 rok, WIOŚ Kraków 

 
  



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAKOWSKIEGO 
NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2022-2025 

 

30 
 

Rysunek 6. Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 – percentyl 90,4 z 
serii stężeń 24h (wyniki modelowania CALPUFF z uwzględnieniem 
wyników pomiarów) dla kryterium ochrony zdrowia na terenie województwa 
małopolskiego w 2017 roku i Powiatu Krakowskiego (strzałka). 
 

 
Źródło: Ocena jakości powietrza za 2017 rok, WIOŚ Kraków 

Rysunek 7. Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 – stężenia roczne 
(wyniki modelowania CALPUFF z uwzględnieniem wyników pomiarów) dla 
kryterium ochrony zdrowia na terenie województwa małopolskiego w 2017 
roku i Powiatu Krakowskiego (strzałka). 

 
Źródło: Ocena jakości powietrza za 2017 rok, WIOŚ Kraków 
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Rysunek 8. Rozkład stężeń benzo(a)pirenu – stężenia roczne (wyniki 
modelowania CALPUFF z uwzględnieniem wyników pomiarów) dla 
kryterium ochrony zdrowia na terenie województwa małopolskiego w 2017 
roku i Powiatu Krakowskiego (strzałka). 

 
Źródło: Ocena jakości powietrza za 2017 rok, WIOŚ Kraków 
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Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w okresie 
zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, w okresie letnim bliskość głównych 
dróg z intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. 
dróg, chodników, boisk oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, występujące podczas 
powolnego rozprzestrzeniania się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń.  
 
Oprócz stacji Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie Powiatu Krakowskiego działa 
także sieć czujników Airly, która w tym momencie posiada już kilkadziesiąt lokalizacji. Sieć Airly 
pełni funkcję uzupełniającą w stosunku do stacji Państwowego Monitoringu Środowiska. 
Problemem natomiast może okazać się interpretacja danych.  
 
Rysunek 9. Pogladowa mapa rozmieszczenia czujników Airly. 

 
 
Żródło: https://airly.eu 

 
Najnowszy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego został przyjęty uchwałą Nr 
XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku.   
W ramach aktualizacji Programu ochrony powietrza przeprowadzono na nowo inwentaryzację 
źródeł emisji substancji do powietrza dla roku bazowego 2015. W celu zweryfikowania ładunku 
emisji pochodzącej ze źródeł powierzchniowych przeprowadzono inwentaryzację liczby i rodzajów 
indywidualnych źródeł spalania paliw metodą wywiadu bezpośredniego w 10 wybranych gminach 
Małopolski, gdzie uzyskano informację o faktycznym stopniu wykorzystania paliw stałych oraz 
stosowaniu złej jakości paliw. W ramach opracowania Aktualizacji Programu przeprowadzono 
analizę 5 możliwych do zastosowania wariantów stosowania paliw stałych oraz urządzeń 
zróżnicowanych ze względu na parametry techniczne i emisyjne. Warianty zostały 
przeanalizowane dla całości województwa w celu określenia najbardziej efektywnych ekologicznie i 
ekonomicznie działań. Wprowadzenie ograniczeń dla urządzeń nie spełniających parametrów 
technicznych zgodnych z wymogami Dyrektywy w sprawie ekoprojektu umożliwi dotrzymanie 
wymaganych poziomów jakości powietrza w roku prognozy 2023. Wprowadzenie od 2017 roku 
ograniczeń zahamuje proces przyrostu liczby wysokoemisyjnych źródeł spalania paliw stałych oraz 
stosowanie paliw stałych o najwyższych parametrach emisyjnych.  
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Podjęcie uchwały zgodnie z art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska ograniczającej możliwość 
stosowania paliw i urządzeń na terenie Małopolski pozwoli zredukować emisję pyłu PM10 o 93 % 
w stosunku do zinwentaryzowanej emisji w roku 2015 oraz dotrzymać normy jakości powietrza 
w zakresie stężeń pyłów PM10 i PM2,5 w roku 2023. Mimo wdrożenia restrykcyjnych ograniczeń, 
docelowa norma stężenia benzo(a)pirenu nie będzie dotrzymana w kilku punktach pomiarowych 
województwa w roku prognozy. 
Do przyczyn wysokich poziomów zanieczyszczeń w małopolsce zalicza się: 

- oddziaływanie spoza województwa (największa emisja pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz 
benzo(a)pirenu pochodzi z terenu województwa śląskiego), zgodnie z przeważającymi 
kierunkami wiatrów na sąsiadujące powiaty województwa małopolskiego; 
- źródła emisji z obszaru małopolski (źródła powierzchniowe, liniowe, punktowe). 

Wg POP stężenia ze źródeł emisji powierzchniowej stanowią średnio ok. 46 % wysokości stężenia 
środniorocznego pyłu PM10 i 85 % stężenia benzo(a)pirenu. Źródła linowe odpowiadają za ok. 30 
% stężenia pyłu PM10 oraz 65 % dwutlenku azotu. 
W POP określono działania naprawcze, w celu systemowego działania dla ograniczenia niskiej 
emisji: 
 ograniczenie emisji z sektora komunalno – bytowego: 

- wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu instalacji na paliwa stałe – wymagany efekt 
ekologiczny ograniczenia emisji dla poszczególnych gmin powiatu (efekt ekologiczny na 
podstawie Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego określony liczbowo 
w rozdz. 5.1.4. w tab. 16 i 17): 
- realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji (PONE) – eliminacja 
niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe: 
główne działanie naprawcze wyróżniające się dużym efektem ekologicznym oraz 
efektywnością ekonomiczną – kontynuacja działań dotychczas podejmowanych przez gminy – 
likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MWt w sektorze komunalno – bytowym 
oraz sektorze usług i handlu, w małych i średnich przedsiębiorstwach. 
- rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych 
użytkowników 
- rozbudowa sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników 
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych 
ogrzewania niskoemisyjnego 
- termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego 
w budownictwie mieszkaniowym 
- wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości roślinnych na 
powierzchni ziemi 

 ograniczenie emisji z transportu: 
- rozszerzenie strefy ograniczonego ruchu oraz płatnego parkowania wraz z systemem 
parkingów typu „Parkuj i jedź”, 
- poprawa organizacji ruchu w miastach, 
- utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez regularne 
mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg, 
- rozwój komunikacji publicznej oraz wdrożenie energooszczędnych i niskoemisyjnych 
rozwiązań w transporcie publicznym, 
- rozwój komunikacji rowerowej, 
- wzmocnienie kontroli na stacjach diagnostycznych pojazdów. 

 ograniczenie emisji przemysłowej: 
- szczególny nadzór nad działalnością przemysłu w obszarach złej jakości powietrza, 

 inne działania: 
- Samorząd Województwa jako koordynator działań w kierunku poprawy jakości powietrza, 
- wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w województwie, 
- edukacja ekologiczna mieszkańców, 
- spójna polityka na szczeblu lokalnym uwzględniająca priorytety poprawy jakości powietrza, 
- poprawa warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych. 

 
W Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego określono obowiązki Starostów 
Powiatów w ramach realizacji Programu ochrony powietrza: 
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• kontrolowanie stacji diagnostycznych na terenie powiatu w zakresie prowadzonych kontroli 
pojazdów, 

• współpraca z Policją w zakresie wyrywkowych kontroli pojazdów opuszczających stacje 
diagnostyczne oraz zatrzymywanych w ramach rutynowych kontroli w zakresie ich pełnej 
sprawności technicznej oraz badania emisji spalin, 

• dbałość o jakość i czystość dróg powiatowych, 
• prowadzenie działań ograniczających emisję z obiektów należących do powiatu poprzez 

termomodernizację czy wymianę źródeł ciepła, 
• uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez 

odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą 
potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, 

• prowadzenie edukacji ekologicznej zakresie ochrony powietrza, 
• wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwoleń 

zintegrowanych z uwzględnieniem procesu kompensacji emisji na obszarach przekroczeń, 
• przedkładanie Marszałkowi Województwa sprawozdań z realizacji działań ujętych 

w Programie, 
• Starostowa Powiatowe mogą również w ramach swoich działań współuczestniczyć 

w prowadzeniu przez gminy działań związanych z dofinansowaniem Programów 
ograniczania niskiej emisji na terenie powiatów poprzez system stworzenia zachęt 
finansowych do wymiany źródeł ciepła i stosowania odnawialnych źródeł energii 
mieszkańcom powiatu, 

• realizowanie przez starostów powiatów – w porozumieniu z władzami właściwych gmin – 
gminnych programów ograniczania niskiej emisji (PONE) – eliminacja niskosprawnych 
urządzeń na paliwa stałe, realizowana jako zadanie dla obszaru kilku gmin. 

 
Istotne znaczenie ma obecnie uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw. 
Najważniejszymi założeniami uchwały antysmogowej dla Małopolski jest ograniczenie 
powstawania nowych źródeł niskiej emisji i wprowadzenie zakazu instalowania „kopciuchów”, czyli 
kotłów, które nie spełniają żadnych norm emisji zanieczyszczeń. Uchwała antysmogowa dla 
Małopolski: 
1. Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń: 

 Od 1 lipca 2017 roku nie jest możliwa w Małopolsce eksploatacja nowego kotła na węgiel 
lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone 
w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. 

 Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka 
albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, są zobowiązane zainstalować nowoczesne 
urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu. 

 Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – sieci 
ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała 
nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Gdyby chcieli jednak 
zrezygnować z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, będą zobowiązani 
od razu zainstalować nowoczesny kocioł spełniający wymagania ekoprojektu określone 
w unijnych rozporządzeniach. 

2. Wyznacza długie okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno 
 Do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które 

nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Mieszkańcy będą mieli 6 lat na wymianę tych 
kotłów. Obecnie istnieje możliwość skorzystania za pośrednictwem gmin z dostępnych 
programów dofinansowania do wymiany kotłów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego lub WFOŚiGW w Krakowie. W przyszłości – 
po zakończeniu programów dofinansowania – użytkownicy będą zobowiązani wymienić je 
we własnym zakresie. 

 Do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż 
podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-
EN 303-5:2012. Mieszkańcy będą mieli na ich wymianę 10 lat. To dłużej niż żywotność tych 
kotłów, która w praktyce oceniana jest zazwyczaj na 8-10 lat. 
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 Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które są już 
eksploatowane lub zostaną zainstalowane do końca czerwca 2017 roku będą mogły być 
użytkowane do końca swojej żywotności. 

3. Wprowadza wymagania dla jakości stosowanych paliw, aby wyeliminować odpady węglowe 
i mokre drewno 

 Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów 
węglowych. Te frakcje to właściwie odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach 
do 3 mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących 
o dużej emisji przy jego spalaniu. 

 Wprowadzony został zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20 %. 
Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie 
powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą 
kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe. 

4. Wprowadza obowiązek doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję 
 Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, 

piece kaflowe czy popularne „kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy 
to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany 
na nowy. 

 Od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania 
ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80 %. Dane 
dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja 
kominka. 

 Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej 
na poziomie co najmniej 80 %, od 2023 roku będą musiały zostać wyposażone 
w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. 

5. Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń 
 Uchwała dotyczy stosowania paliw i instalacji grzewczych, nie będzie ograniczać handlu 

kotłami, kominkami czy węglem lub drewnem, gdyż sejmik województwa nie ma 
kompetencji do wprowadzania przepisów w tym zakresie. Odpowiednie uregulowania 
powinny powstać na poziomie krajowym. 

 Kontrola przestrzegania wymagań uchwały będzie prowadzona przez uprawnione służby 
(straż miejską i gminną, upoważnionych pracowników gmin, policję) na podstawie 
udostępnianych przez użytkowników dokumentów – np. dokumentacji technicznej, instrukcji 
użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które będą potwierdzać spełnienie wymaganych 
poziomów sprawności i emisji. Jeśli użytkownik nie będzie posiadał takich dokumentów, 
będzie domniemane, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku naruszenia 
przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500zł lub grzywną 
do 5 000 zł. 

Starostwa, w toku wydawanych pozwoleń na budowę, powinny informować inwestorów 
o obowiązującym w regionie akcie prawa miejscowego, przy zaznaczeniu, że przedmiotowa 
regulacja jest tak samo wiążąca jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz o tym, 
że od 1 lipca 2017 roku obowązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Także gminy 
powinny informować mieszkańców o wymaganiach dotyczących tych ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji oraz o tym, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony 
środowiska gminy mają kompetencje do prowadzenia kontroli przestrzegania przez mieszkańców 
przepisów o ochronie środowiska. 
 
Wszystkie Gminy Powiatu Krakowskiego posiadają aktualne Plany Gospodarki Niskoemisyjnej: 

- gm. Czernichów: uchwała nr XIV.101.2015 z dnia 28 września 2015 r., 
- gm. Igołomia-Wawrzeńczyce: uchwała nr XXI/171/2017 z dnia 28 marca 2017 roku, 
- gm. Iwanowice: uchwała nr XLIII/415/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., 
- gm. Jerzmanowice-Przeginia: uchwała nr XXIV/154/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., 
- gm. Kocmyrzów-Luborzyca: uchwała nr XXVII/206/2017 z dnia 29 marca 2017 r., 
- gm. Krzeszowice: uchwała nr XXVI/283/2016 z dnia 24 listopada 2016 r., 
- gm. Liszki: uchwała nr XX/203/2016 z dnia 7 kwietnia 2016r., 
- gm. Michałowice: uchwała nr XLV/347/2018 z dnia 26 marca 2018 roku, 
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- gm. Mogilany: uchwała nr XXXI/253/17 z dnia 11 maja 2017 r., 
- gm. Skała: uchwała nr XXXV/259/17 z dnia 30 maja 2017 r., 
- gm. Skawina: uchwała nr XLVII/397/2018 z dnia 20 marca 2018 r., 
- gm. Słomniki: uchwała nr XXIX/345/17 z dnia 22 czerwca 2017 r., 
- gm. Sułoszowa: uchwała nr VI/45/2015 z dnia 19 maja 2015 r., 
- gm. Świątniki Górne: uchwała nr XXX/261/2017 z dnia 20 lutego 2017 r., 
- gm. Wielka Wieś: uchwała nr XIII/149/2016 z dnia 10 marca 2016 r., 
- gm. Zabierzów: uchwała nr XXX/312/17 z dnia 26 maja 2017 r., 
- gm. Zielonki: uchwała nr XXX/74/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku. 
 

Uciążliwość zapachowa. 
Uciążliwości zapachowe na terenie Powiatu Krakowskiego, związane są głównie z działalnością 
gospodarstw rolnych, oczyszczalni ścieków czy niektórych procesów produkcyjnych 
w przedsiębiorstwach. Problemy nieprzyjemnego i uciążliwego zapachu są zgłaszane przez 
mieszkańców (m.in. w gm. Skawina), co spowodowało wszczęcie kontroli w zakładach 
przemysłowych przez Wojewdzki Inspektorat Ochrony Srodowiska . 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostaną podjęte kroki administracyjne celem 
ograniczenia uciążliwości  zapachowych . 
  
 
5.1.2. Przyczyny zmian i obecnego stanu jakości powietrza. 

Na stan jakości powietrza Powiatu Krakowskiego wpływa emisja z różnego rodzaju źródeł. 
Wyróżnić należy: 

 źródła punktowe (zakłady przemysłowe, energetyka cieplna), 
 źródła liniowe (transport, przede wszystkim komunikacja samochodowa), 
 źródła powierzchniowe, tzw. „emisja niska”, związane ze spalaniem paliw do celów 

grzewczych (kotłownie lokalne i paleniska indywidualne). 
 
Źródła punktowe: 
Zanieczyszczenia emitowane ze źródeł punktowych postają w wyniku spalania paliw oraz  
w wyniku prowadzenia procesów technologicznych w zakładach przemysłowych. W wyniku 
energetycznego spalania paliw powstają następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki (SO2), 
tlenki azotu (NOX), pył, tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2). Tego rodzaju źródła, ze 
względu na sposób wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (wysokość emitora oraz prędkość 
wylotowa gazów), oddziaływają na stan jakości powietrza zwykle w mniejszym stopniu niż spalanie 
paliw w indywidualnych systemach grzewczych. W Powiecie Krakowskim, ze względu na jego 
charakter, nie występują na jego terenie duże zakłady przemysłowe z procesami technologicznymi 
mogącymi emitować znaczne ilości substancji do powietrza atmosferycznego. 
Na terenie Powiatu Krakowskiego część obiektów użyteczności publicznej, usługowych i zakładów 
produkcyjnych posiada własne nowoczesne kotłownie gazowe – przyjazne dla środowiska 
naturalnego.  
Cześć starej zabudowy powiatu ogrzewana jest w dalszym ciągu piecami kaflowymi. Niektóre 
budynki usługowe ogrzewane są elektrycznie, bądź też przenośnymi urządzeniami grzewczymi 
(ogrzewanie elektryczne stosowane są sporadycznie, z uwagi na wysokie koszty eksploatacyjne). 
Duże rozproszenie zabudowy powoduje, że wprowadzenie scentralizowanej gospodarki cieplnej 
(nawet tylko na niektórych terenach gminy) staje się nieopłacalne dla potencjalnego producenta 
energii. 
W powiecie funkcjonuje tylko jeden system ciepłowniczy - w Skawinie. Pod pojęciem systemu 
ciepłowniczego rozumie się wysokoparametrowe źródło ciepła wraz z węzłami cieplnym 
i wysokoparametrową siecią cieplną.  
System ciepłowniczy Elektrowni Skawina S.A. - zasila w ciepło miasto Skawina oraz zachodnią 
część Krakowa. Na obszarze Powiatu zlokalizowanych jest ogółem 121 kotłowni, w tym 
w spółdzielniach mieszkaniowych – 2 kotłownie (www.stat.gov.pl – stan 2016 r.). 
Parametry dla sieci ciepłowniczej działającej na obszarze Powiatu Krakowskiego: 
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- długość sieci cieplnej przesyłowej – 36,4 km, w tym w spółdzielniach mieszkaniowych – 
1,5 km,    

-długość sieci cieplnej przyłączy do budynków i innych obiektów – 11,1 km, w tym                               
w spółdzielniach mieszkaniowych – 1,0 km. 

Pozostałe gminy Powiatu Krakowskiego nie posiadają scentralizowanych systemów 
ciepłowniczych na swoim terenie. W budynkach użyteczności publicznej obserwuje się stopniowy 
system zamiany kotłowni na paliwo stałe na kotłownie gazowe lub olejowe. Dominującym źródłem 
ciepła w budynkach mieszkańców są indywidualne kotłownie domowe, opalane węglem. 
Poniżej w tabeli zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące systemu 
ciepłowniczego na terenie Powiatu Krakowskiego. Dane pochodzą z Głównego Urzędu 
Statystycznego.  
 
Tabela 10. Charakterystyka systemu ciepłowniczego na terenie Powiatu Krakowskiego 

Kategoria Jednostka Ilość (2010) Ilość (2016) 

Sprzedaż energii cieplnej w ciągu 
roku (ogółem) 

GJ 139 558,0 182 903,0 

Długość sieci cieplnej przesyłowej km 37,1 36,4 
Długość sieci cieplnej połączeń 
do budynków i innych obiektów 

km 18,6 11,1 

Kubatura budynków ogrzewanych 
centralnie (ogółem) 

dam3 2 587,7 4 208,7 

Źródło: www.stat.gov.pl 
 
Źródła liniowe: 
W przypadku źródeł liniowych, rozumie się przez nie głównie ciągi komunikacyjne (drogowe 
i kolejowe), gdzie zanieczyszczenia pochodzą zasadniczo ze spalania paliw (benzyny lub oleju 
napędowego) w silnikach samochodów. Emitowane są przede wszystkim tlenek węgla (CO), 
dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest emisja 
zanieczyszczeń pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni 
dróg. Pyły te często zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź. W czasie ruchu 
pojazdów na drodze dochodzi również do tzw. wtórnego pylenia, czyli ponownego unoszenia pyłu 
znajdującego się na drodze. Na wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych ma wpływ cały 
szereg czynników, w tym struktura i natężenie ruchu pojazdów, organizacja ruchu 
samochodowego, płynność ruchu pojazdów na drodze, stan techniczny dróg i pojazdów. Przez 
teren Powiatu przebiega autostrada A4, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
Komunikacja drogowa: 
Przez obszar Powiatu Krakowskiego przebiega 7 odcinków dróg krajowych (w tym autostrada A4) 
oraz 8 odcinków dróg wojewódzkich. Łączna długość tych dróg na terenie Powiatu wynosi ok. 
250 km. Uzupełnieniem dróg krajowych i wojewódzkich są drogi powiatowe i gminne.  
 
Wykonywany w okresach 5 letnich Generalny Pomiar Ruchu (GPR) w obrębie Powiatu - na   
autostradzie A4, drogach krajowych DK7, DK44, DK79 i DK94 oraz na drogach wojewódzkich 
wykazuje duży wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego. Wyniki pomiarów wykonywanych na 
drogach w 2000, 2005, 2010 i 2015 roku  przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 11. Średni dobowy ruch (SDR) na drogach w obrębie Powiatu Krakowskiego. 

Nr 
drogi 

Odcinek 
Rok Wzrost 

natężenia 
ruchu % 2000 2005 2010 2015 

A4 

Węzeł Chrzanów – Wezeł Balice I 18 349 24 160 30 068 37 390 24,4 

Węzeł Balice I – Węzeł Balice II 17 835 24 342 34 234 49 637 50,0 

Węzeł Balice II – Węzeł Kraków 
(Piekary) 

20 413 29 426 33 832 54 175 60,1 

Węzeł Kraków (Piekary) – Węzeł 
Kraków (Tyniec) 

21 321 28 333 41 520 58 630 41,2 
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7 
Słomniki – Wesoła 9 710 10 819 13 471 13 945 3,5 

Wesoła - Kraków 12 526 14 267 17 075 17 429 2,1 

Kraków - Głogoczów 29 286 - 32 224 40 806 26,6 

44 
Zator – Skawina 2 968 3 890 6 688 7 902 18,2 

Skawina - Kraków 15 109 19 209 22 428 20 331 -9,3 

79 

Wawrzeńczyce - Kraków - 8 548 12 309 11 302 -8,2 

Modlniczka – Zabierzów - 12 326 14 554 19 250 32,3 

Zabierzów – Krzeszowice 9 543 11 371 13 760 14 647 6,4 

Krzeszowice - Trzebinia 8 149 7 279 10 041 10 393 3,5 

94 
Sieniczno - Jerzmanowice - 14 257 14 445 14 979 3,7 

Jerzmanowice – Węzeł Modlnica - 14 885 15 972 20 120 26,0 

773 

Sieniczno – Sułoszowa 2 100 2 223 3 683 2 120 -42,4 

Sułoszowa – Skała 2 371 2 738 3 999 3 586 -10,3 

Skała- Iwanowice - 
1 226 

8 792 4 057 -53,9 

Iwanowice - Wesoła - 2 453 2 247 -8,4 

774 
Zabierzów - Balice 7 107 8 262 13 113 6 084 -53,6 

Balice - Kryspinów 6 049 6 894 10 415 11 057 6,2 

775 Słomniki - Niegardów - - 2 571 2 743 6,7 

776 
Kraków – Kocmyrzów 8 822 10 133 15 722 18 793 19,5 

Kocmyrzów - Proszowice 6 911 6 512 6 642 8 370 26,6 

780 

Kraków - Kryspinów 5 122 6 773 10 412 10 703 2,8 

Kryspinów – Liszki 6 674 8 811 13 544 16 679 23,1 

Liszki – Przeginia Duchowna 
3 912 5 151 7 469 

9 692 29,8 

Przeginia Duchowna - Alwernia 8 942 19,7 

791 Lgota - Trzebinia 4 758 4 848 6 304 6 565 4,1 

794 
Wolbrom – Skała - 3 724 5 082 4 823 -5,1 

Skała – Zielonki - 
10 302 15 755 

5 850 -62,9 

Zielonki - Kraków - 13 408 -14,9 

953 
Skawina - Rzozów - - 6 554 5 108 -22,1 

Rzozów - Przytkowice - - 3 751 2 811 -25,1 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GPR 2000, 2005, 2010 i 2015 GDDKiA 
Uwaga: kolor zielony – spadek natężenia ruchu, kolor czerwony – wzrost natężenia ruchu 
 
Wzrastający ruch komunikacyjny na drogach w obrębie Powiatu pociąga za sobą zwiększoną 
emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych. 
Komunikacja kolejowa: 
Przez teren Powiatu Krakowskiego przebiegają następujące linie pasażersko-towarowe: 

- Kraków – Warszawa: przebiega przez teren gmin: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-
Luborzyca, Słomniki, 

- Kraków – Katowice: przebiega przez teren gmin: Zabierzów i Krzeszowice, 
- Kraków – Skawina – Zakopane oraz Kraków – Skawina – Oświęcim: przebiega przez teren 

gminy Skawina. 
Obsługa pasażerska dotyczy wybranych rodzajów pociągów, najczęściej osobowych, 
a w przypadku niektórych miejscowości także pospiesznych. 
Transport lotniczy 
Na terenie Powiatu Krakowskiego znajdują się dwa lotniska: w Balicach (gm. Zabierzów i Liszki) 
oraz w Pobiedniku (gm. Igołomia-Wawrzeńczyce).  
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach zapewnia połączenia z 50 miastami 
świata. Wielkość przewozów pasażerskich w ostatnich latach wykazuje bardzo wysoką dynamikę. 
Swoje usługi ofertuje kilkudziesięciu przewoźników. 
Źródła powierzchniowe: 
Źródła powierzchniowe (rozproszone), czyli tzw. „niska emisja”, to zanieczyszczenia powstające 
głównie w wyniku indywidualnego ogrzewania domów i mieszkań, zarówno w lokalnych 
kotłowniach, jak i w indywidualnych paleniskach domowych. Zasięg oddziaływania tego rodzaju 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAKOWSKIEGO 
NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2022-2025 

 

39 
 

źródeł ma charakter lokalny, jednak ze względu na powszechność stosowania paliw 
konwencjonalnych do ogrzewania są one szczególnie uciążliwe i przyczyniają się znacząco do 
pogorszenia stanu jakości powietrza na terenie Powiatu. Emisja niska odpowiedzialna jest głównie 
za wzrost stężeń pyłu, dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX), tlenku węgla (CO). 
Potrzeby grzewcze gmin Powiatu Krakowskiego (poza terenem miasta Skawina) pokrywane są 
głównie ze źródeł lokalnych, w większości na paliwo wysokoemisyjne (węgiel, koks). Instalacje 
spalania paliw stanowią zatem praktycznie wyłącznie lokalne źródła grzewcze budynków wielo- 
i jednorodzinnych, szkół, przedszkoli itd., będące źródłem „niskiej emisji” zanieczyszczeń (trudnej 
do oszacowania).  
Zaopatrzenie terenu województwa małopolskiego w gaz ziemny wysokometanowy odbywa się 
z krajowego systemu przesyłowego gazociągami wysokiego ciśnienia. Województwo małopolskie 
zaopatrywane jest w gaz ziemny poprzez system gazociągów wysokiego ciśnienia.  
Przez Powiat Krakowski przebiegają główne gazociągi wysokoprężne sieci gazowej:                                

- Jaśkowice-Skawina-Sidzina-Zabierzów (stacja węzłowa): gazociąg o średnicy 500 mm,                                 
- Wola Filipowska-Krzeszowice-Zabierzów-Sidzina: gazociąg o średnicy 250 mm,                                   
- Przeginia – Jerzmanowice - Zielonki: gazociąg o średnicy 250 -400 mm.                                       

Obecnie wszystkie gminy Powiatu Krakowskiego posiadają dostęp do sieci gazowej. Udział 
mieszkańców mających dostęp do sieci gazowej w poszczególnych gminach powiatu przedstawia 
tabela: 
 
Tabela 12. Dostęp do sieci gazowej w gminach Powiatu Krakowskiego. 

Gmina 
Mieszkańcy mający 

dostęp do sieci 
gazowej w [%] 

Wielka Wieś 94,1 
Zielonki 93,0 
Michałowice 92,4 
Mogilany 90,4 
Zabierzów 87,9 
Liszki 84,8 
Skawina 83,4 
Świątniki Górne 82,6 
Kocmyrzów-Luborzyca 81,6 
Jerzmanowice-Przeginia 75,6 
Krzeszowice 75,2 
Igołomia-Wawrzeńczyce 67,9 
Skała 58,3 
Iwanowice 39,7 
Sułoszowa 39,7 
Czernichów 21,9 
Słomniki 6,0 

Powiat ogółem: 73,5 
Źródło: www.stat.gov.pl 2016 

 
Zwiększenie roli gazu jako paliwa oraz dalsza rozbudowa, modernizacja sieci i urządzeń 
gazowniczych warunkuje aktywizację gospodarczą, poprawę jakości życia mieszkańców oraz 
poprawę środowiska zamieszkania, poprzez eliminację  lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń.  
Powiat Krakowski charakteryzuje wysoki wskaźniki gazyfikacji, który w 2016 r. wyniósł 73,5 %. Na 
niezgazyfikowanych obszarach mieszkańcy powiatu korzystają z gazu płynnego w butlach.  
Łączna długość sieci gazowej w Powiecie wynosi 2 947,7 km (stan na koniec 2016 r.). Sieć 
gazowa systematycznie podlega rozbudowie. Na koniec 2016 r. zanotowano 59 763 czynnych 
połączeń do budynków.  
Według źródła www.stat.gov.pl (stan na koniec 2016 r.) w Powiecie Krakowskim: 

- długość czynnej sieci gazowej ogółem: 2 947,7 km, 
- długość czynnej sieci przesyłowej: 125,0 km 
- długość czynnej sieci rozdzielczej: 2 822,7 km, 
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- czynne połączenia do budynków: 59 763 szt., 
- ilość odbiorców gazu: 61 603, 
- ilość odbiorców ogrzewających mieszkania gazem: 35 999, 
- zużycie gazu: 53 570,0 tys.m3/rok, 
- zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań: 43 432,4 tys.m3/rok. 

 
Zwiększenie roli gazu jako paliwa oraz dalsza rozbudowa, modernizacja  sieci i urządzeń 
gazowniczych warunkuje aktywizację gospodarczą, poprawę jakości życia mieszkańców                   
oraz poprawę środowiska zamieszkania, poprzez eliminację lokalnych źródeł emisji 
zanieczyszczeń.  
 
Tabela 13. Parametry sieci gazowej na terenie Powiatu Krakowskiego w latach 2012-2016. 

Lp. Parametr jednostka 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 
1. długość czynnej sieci 

ogółem 
km 2 686,1 2 748,2 2 784,6 2 910,0 2 947,7 

2. długość czynnej sieci 
przesyłowej 

km 126,5 126,5 126,5 126,1 125,0 

3. długość czynnej sieci 
rozdzielczej 

km 2 559,6 2 621,6 2 658,1 2 783,9 2 822,7 

4. czynne połączenia           
do budynków 

szt 57 151 58 698 59 728 55 893 59 763 

5. zużycie gazu tys. m3/rok 48 907,6 50 350,2 45 768,3 48 442,5 53 570,0 
6. zużycie gazu na 

ogrzewanie mieszkań 
tys. m3/rok 39 670,4 41 576,7 37 263,9 39 737,4 43 432,4 

7. odbiorcy gazu gosp. dom. 56 527 57 766 58 649 59 546 61 603 
8. odbiorcy gazu 

ogrzewający 
mieszkania gazem 

gosp. dom. 31 130 32 385 33 468 34 553 35 999 

Źródło: www.stat.gov.pl 
 
 
5.1.3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  

 

W 2020 r. w Polsce 15,5 proc. energii końcowej brutto ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. 
Ministerstwo Gospodarki przygotowało Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych. Rada Ministrów przyjęła dokument 7 grudnia 2010 r. Przygotowany w Ministerstwie 
Gospodarki dokument określa polskie cele w zakresie udziału energii z OZE w sektorze 
transportowym, energii elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia. Dokument zakłada, że filarami 
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł będzie bardziej efektywne wykorzystanie biomasy oraz 
energii wiatrowej.  
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2018 poz. 1269 – tekst 
jedn. ze zm.). Nowelizacja ustawy wprowadza istotne zmiany w systemie wsparcia energetyki 
odnawialnej w naszym kraju, w porównaniu do ustawy o OZE, jaka uchwalona została podczas 
poprzedniej kadencji Sejmu. Obecnie kładzie się nacisk na stabilne i przewidywalne źródła OZE. 
Dzięki temu na największe wsparcie liczyć mogą sektory takie jaki biogazownictwo czy 
współspalanie. Na mniejsze wsparcie liczyć muszą operatorzy instalacji wiatrowych i słonecznych. 
W nowelizacji sporo poświęcono technologii współspalania, dla której specjalnie stworzono 
szerszą definicję drewna energetycznego. Dodatkowo, istotnym fragmentem ustawy jest zapis 
o lokalnym pozyskiwaniu biopaliwa - powinno pochodzić ono z odległości do 300 km od instalacji, 
gdzie jest spalane.  W ustawie zdefiniowano także nowe twory, takie jak klastry i spółdzielnie 
energetyczne. Zmieniła się też definicja prosumenta.Spore zmiany dla prosumentów, to nie tylko 
poszerzenie grona osób, mogących zajmować się tego rodzaju energetyką obywatelską, to także 
zmiana systemu dopłat.  
 
Energia biomasy 
Wykorzystanie biomasy, do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie drewna, 
słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin energetycznych (specjalnego gatunku wierzby oraz 
tzw. malwy pensylwańskiej itp.). 
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Biogaz to paliwo gazowe wytwarzane przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych z materii 
organicznej. Jest mieszaniną przede wszystkim dwutlenku węgla i metanu. Biogaz może 
powstawać samoistnie w procesach rozkładu substancji organicznych lub produkuje się go celowo.  
W celu bardziej szczegółowego rozpoznania zasobów energetycznych biomasy w województwie 
małopolskim dokonano analizy ich rozmieszczenia na terenie województwa. W tym celu dla 
każdego z powiatów województwa małopolskiego (za wyjątkiem miast Kraków, Nowy Sącz 
i Tarnów) wyznaczono możliwy do uzyskania potencjał energetyczny występujący w słomie 
i drewnie, przy czym przy obliczaniu potencjału energetycznego drewna wydzielono potencjał 
występujący w wierzbie energetycznej w przypadku przeznaczenia połowy odłogów na jej 
plantacje. W klasach S1, S2, i S3 są skupione powiaty odpowiednio o małych, średnich i dużych 
zasobach energetycznych biomasy zawartej w słomie i drewnie, przy czym odniesieniem są tutaj 
przeciętne roczne ich zasoby w powiecie na obszarach południowej Polski. Szczególnie korzystne 
warunki budowy instalacji do pozyskiwania nośników energii z biomasy, zwłaszcza ze spalania 
słomy i wierzby energetycznej, występują na terenie powiatu tarnowskiego, krakowskiego 
i miechowskiego. Potencjał energetyczny możliwy do uzyskania z analizowanych źródeł jest tam 
dwukrotnie wyższy niż przeciętnie w województwie. 
Czynniki ograniczające uprawy roślin energetycznych na gruntach ornych w Małopolsce: 

- rozdrobnienie gospodarstw - średnia powierzchnia gospodarstwa to około 3,5 ha, 
nieopłacalność plantacji roślin energetycznych na powierzchniach poniżej 20 ha, 
- duża bioróżnorodność w środowisku - niewskazane monokultury roślin energetycznych, 
przyczyniające się do jałowienia gleby oraz zmiany estetyki krajobrazu (rośliny osiągają 
wysokość do kilku metrów), niskiej jakości gleby na terenach o dużych powierzchniach 
nieużytków rolnych (powiat chrzanowski i częściowo olkuski) - nieprzydatne do upraw 
energetycznych, 
- zbyt mała produkcja zbóż – deficytowe ilości słomy i zbóż ze względu na specyfikę rolnictwa 
(hodowla zwierząt), 
- wzrastające ceny zbóż. 

Na terenie Powiatu Krakowskiego uprawy roślin energetycznych prowadzone są w ograniczonym 
zakresie, nie ma zlokalizowanych również kotłowni wykorzystujących energię z biomasy. 
Energia wiatru 
Wykorzystanie energii odnawialnej ściśle regulują przepisy narzucone przez Unię Europejską, 
która nakazuje wykorzystywać energię odnawialną. Energetyka wiatrowa w Polsce jest dopiero 
u progu rozwoju. Coraz to większe zainteresowanie często jednak nie idzie w parze z wiedzą na 
temat tego typu przedsięwzięć i sposobie ich realizacji. Jest to o tyle niepokojące, że wielu 
inwestorów posiadając odpowiednie środki może wstrzymać się od wybudowania parku 
wiatrowego i stracić po pierwsze okazje do zainwestowania swoich pieniędzy, po drugie zaś 
zaufanie do samej idei inwestowania w energetykę wiatrowa. 
Dlatego też ocena potencjału energetycznego wiatru dla miejsca lokalizacji przyszłej elektrowni 
wiatrowej jest jednym z pierwszych, niezbędnych kroków w realizacji całej inwestycji. Dla 
terytorium naszego kraju nie istnieją gotowe mapy wiatru przydatne dla energetyki wiatrowej, które 
można by wykorzystać przy planowaniu terenu posadowienia turbin.  
Energia elektryczna wyprodukowana w siłowniach wiatrowych uznawana jest za energię czystą, 
proekologiczną, gdyż nie emituje zanieczyszczeń materialnych do środowiska ani nie generuje 
gazów szklarniowych. Siłownia wiatrowa ma jednakże inne oddziaływanie na środowisko 
przyrodnicze i ludzkie, które bezwzględnie należy mieć na uwadze przy wyborze lokalizacji. 
Dlatego też lokalizacja siłowni i farm wiatrowych podlega pewnym ograniczeniom. Jest rzeczą 
ważną, aby w pierwszej fazie prac tj. planowania przestrzennego w gminach zakwalifikować bądź 
wykluczyć miejsca lokalizacji w aspekcie wymagań środowiskowych i innych. Wstępna analiza 
lokalizacyjna powinna obejmować określenie minimalnej odległości od siedzib ludzkich w aspekcie 
hałasu (w tym infradźwięków), wymogi ochrony krajobrazu w odniesieniu do obszarów prawnie 
chronionych np. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody itp., oraz 
wymogi ochrony środowiska przyrodniczego, w aspekcie siedlisk zwierzyny i ptactwa, tras przelotu 
ptaków. 
Na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
przeznaczonych pod lokalizację farm wiatrowych lub przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla lokalizacji farm wiatrowych należy przeprowadzić roczny monitoring 
awifauny i nietoperzy, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni 
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wiatrowych na ptaki” rekomendowanymi m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 
oraz zgodnie z „Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze na 2009 r.”. Lokalizacja farm wiatrowych będzie możliwa wyłącznie 
w przypadku, gdy roczny monitoring nie wykaże znaczącego negatywnego wpływu planowanej 
inwestycji na ptaki i nietoperze. 
Na terenie Powiatu Krakowskiego nie ma zlokalizowanych farm wiatrowych, nie jest planowane 
również ich rozmieszczenie w kolejnych latach. 
Energia wodna: 
W naszym kraju udział energetyki wodnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej wynosi zaledwie 
1,5%. Teoretyczne zasoby hydroenergetyczne naszego kraju wynoszą ok. 23 tys. GWh rocznie. 
Zasoby techniczne szacuje się na ok. 13,7 tys. GWh/rok. Wielkość ta to niemal 10 % energii 
elektrycznej produkowanej w naszym kraju. Powyższe dane obejmują jedynie rzeki o znaczących 
przepływach. Przy uwzględnieniu pozostałych rzek, kwalifikujących się jedynie do budowy małych 
elektrowni wodnych (MEW), ich wartość jeszcze wzrośnie.  
Podstawowym warunkiem dla pozyskania energii potencjalnej wody jest istnienie w określonym 
miejscu znacznego spadu dużej ilości wody. Dlatego też budowa elektrowni wodnej ma największe 
uzasadnienie w okolicy istniejącego wodospadu lub przepływowego jeziora leżącego w pobliżu 
doliny. Miejsca takie jednak nieczęsto występują w przyrodzie, dlatego też w celu uzyskania spadu 
wykonuje się konieczne budowle hydrotechniczne. 
Na terenie Powiatu Krakowskiego nie ma zlokalizowanych MEW. 
Energia geotermalna 
Energia geotermalna – jest zawarta w wodach, parach wodnych i otaczających je skałach. Zasoby 
te są w Polsce ogromne i są odnawialne wtedy, gdy po wykorzystaniu ciepła z pobranej wody 
z powrotem włączane są do miejsca pobrania.  
Pod względem energetycznym najlepiej jest eksploatować wody wysokotemperaturowe, jednak 
występują one zwykle bardzo głęboko, nawet na głębokościach poniżej 3000m. Słabe rozpoznanie 
głębokich zbiorników geotermalnych przy planowaniu ich eksploatacji wiąże się z ryzykiem 
finansowym. Wykorzystanie wód średnio i niskotemperaturowych, z uwagi na mniejszą głębokość 
występowania zbiorników (1500–2000m) niesie ze sobą mniejsze ryzyko, ale jest też 
energetycznie mniej korzystne.  
W wyniku wykonanych opracowań i analiz dla województwa małopolskiego - wskazano rejony 
w których występują najbardziej korzystne parametry geotermalnych wód cenomańskich. Brano 
przy tym pod uwagę parametry takie jak: wydajność, temperatura, głębokość, mineralizacja wody, 
samowypływy, możliwość rekonstrukcji odwiertów. Najbardziej korzystne parametry geotermalne 
wód cenomańskich występują w rejonach Niepołomic, Grobli, Bochni, Rzezawy, Brzeźnicy 
i Brzeska (z samowypływem ok. 66 m3/h w rejonie Rzezawy). Strefa dobrych warunków 
geotermalnych kontynuuje się od strefy Rzezawy na północ przez Szczurową w kierunku Koszyc. 
W świetle analiz możliwości rekonstrukcji odwiertów na terenie Powiatu Krakowskiego wytypowano 
następujące strefy basenu cenomańskiego i otwory najkorzystniejsze w świetle rekonstrukcji: 

- Strefa Słomnik: otwór Słomniki - 3 (600 m od zakładu ciepłowniczego), 
- Strefa Prandocina: otwór Słomnik –2 (500 m od miejscowości), 
- Strefa Kocmyrzowa: otwór Zielona – 1 (teren wsi Pietrzejowice). 

Przedstawione wyżej otwory spełniają kryteria kwalifikujące je do rekonstrukcji, jednakże 
podstawowym czynnikiem umożliwiającym ich wykorzystanie dla geotermii jest ich stan techniczny 
mogący być oceniony dopiero podczas prac technicznych. Wiele otworów po likwidacji ulega 
korozji, natomiast w samych otworach pozostawiane są elementy stalowe, nie wymienione 
w opisie przebiegu likwidacji. 
Na terenie Powiatu Krakowskiego m.in. gmina Słomniki jest prekursorem wdrożenia instalacji 
geotermalnej wykorzystującej wodę słodką o niskiej temperaturze w pompach ciepła 
w zintegrowaniu z kotłami gazowymi i kotłem olejowym (system skupiony) oraz w systemach 
rozproszonych dla indywidualnych odbiorców. Dzięki zdecydowanym działaniom miejscowych 
władz udało się uruchomić instalację, która wykorzystuje płytko zalegające złoża wodonośnego 
cenomanu (200–320 m ppt). Złoża te charakteryzują się samo wypływem wód słodkich 
o temperaturze zaledwie 16-17°C, ciśnieniu ok. 0,4 MPa i wydajności ok. 45-55 m3/h. Dużą zaletą 
słodkich wód termalnych jest możliwość skierowania ich do systemu wodociągowego po 
wcześniejszym wykorzystaniu do celów grzewczych. Woda z instalacji geotermalnej jest kierowana 
do trzech odbiorców indywidualnych, z których każdy posiada własną pompę ciepła oraz do 
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zakładu ciepłowniczego, skąd dalej jest rozprowadzana do budynków gminnych (Urząd Miejski, 
szkoła) i wielorodzinnych. Zakład ciepłowniczy pracuje na zintegrowanym systemie, 
wykorzystującym sprężarkową pompę ciepła i trzy kotły gazowo-olejowe, które w przypadku 
wystąpienia zbyt niskich temperatur wspomagają pracę pompy. To nowatorskie rozwiązanie 
pozwoliło na ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery przez likwidację 
małych kotłowni przydomowych i kotłowni w budynkach gminnych. 
Energia słońca  
Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego są 
systemy fototermiczne, wykorzystujące tzw. kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne, 
przetwarzające promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną. Zasoby energii 
słonecznej są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie produkcji ciepłej wody 
użytkowej w okresie letnim i ok. 50÷60 % tych potrzeb w okresie wiosenno – jesiennym. 
Energię słoneczną wykorzystuje się w: 

1) kolektorach słonecznych,  
2)  instalacjach fotowoltaicznych,  
3)  oświetleniu solarnym,  
4)  sygnalizacji solarnej. 

Panujący rozkład energii słonecznej w poszczególnych miesiącach roku pozwala na 
spożytkowanie tej energii w ograniczonym zakresie, wymuszającym uzupełnienie energii z innych 
źródeł, bądź stosowania rozwiązań z rozbudowaną akumulacją ciepła. Generalnie można przyjąć, 
że energia solarna obecnie może być w tym przypadku wykorzystywana w technologii suszenia, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń. W przyszłości może być 
szerzej wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, gdy pojawią się ogniwa fotowoltaiczne 
zdecydowanie tańsze i o zdecydowanie większej sprawności niż obecnie. 
Miejscem użytkowania energii solarnej są przede wszystkim budynki mieszkalne, usługowe, 
rekreacyjne użyteczności publicznej. Zważywszy, że liczba użytkowników energii solarnej może 
być bardzo duża na terenie województwa, ilość uzyskanej energii w technologii solarnej może mieć 
znaczny wpływ na poprawę lokalnych warunków środowiskowych, przede wszystkim stanu 
powietrza.  
 
Obecnie kończy się realizacja projektu przy wykorzystaniu dotacji unijnych dot. wykorzystania 
energii solarnej w gminach Powiatu Krakowskiego. Przeprowadzone zostały prace budowlane 
i instalacyjne, związane z montażem kolektorów słonecznych. Wybudowana została także 
instalacja ciepłej wody użytkowej, działająca w oparciu o systemy solarne współpracujące 
z istniejącymi kotłowniami gazowymi. Dzięki temu wsparciu w budynkach użyteczności publicznej 
w siedmiu miejscowościach zostaną zainstalowane solary. Inwestycja, której całkowity koszt to 
3,44 mln zł,  realizowana jest w: 

- Domu Dziecka w Sieborowicach,  
- Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miękini, 
- DPS w Karniowicach,  
- DPS w Więckowicach,  
- DPS w Batowicach,  
- DPS w Owczarach, 
- DPS w  Czernej.  

Dofinansowanie dla projektu "Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie 
systemu solarnego w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Krakowskiego" zostało 
przyznane w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działania 7.2. Poprawa 
jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Energia otoczenia:  
Ziemia nagrzewana promieniami słonecznymi stanowi niewyczerpane źródło energii cieplnej 
o niskiej temperaturze. Ciepło z otoczenia, np. z gruntu czy z wody może być wykorzystane po 
przetworzeniu do celów grzewczych. Temperatura gruntu na głębokości 15 metrów przez cały rok 
jest stała i wynosi ok. 10 oC, a wód gruntowych od 8 do 12 oC. Urządzenia, które pobierają ciepło 
z otoczenia i podnoszą je do poziomu temperatury wymaganej dla celów grzewczych nazywane są 
"pompami ciepła". Jest wiele rodzajów systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła 
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i chociaż charakteryzują się one dużymi kosztami inwestycyjnym, to stają się coraz bardziej 
popularne, ze względu na bardzo wysoką sprawność energetyczną, rzędu 300 – 400 %.  
 
Na podstawie informacji pozyskanych z gmin – w poszczególnych gminach wykorzystywane są 
następujące rodzaje OZE: 
Gmina Skała: 
Na terenie gminy wykorzystywane sa panele fotowoltaiczne: 

- Szkoła Podstawowa w Cianowicach – 39 szt., 10,14 kWp, 
- Szkoła Podstawowa Minoga – 19 szt., 4,94 kWp, 
- budynek ASGS Skała – 30 szt., 7,8 kWp, 
- Przedszkole Skała -39 szt., 10,14 kWp 

oraz 2 pompy ciepła w obiektach Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie. 
Gmina Sułoszowa: 
Na terenie gminy wykorzystywane sa panele fotowoltaiczne w ilości 45 szt. o mocy 3,2 kW każdy. 
Gmina Mogilany: 
Na terenie gminy wykorzystywane sa panele słoneczne w LKS Gaj i SP Mogilany. 
Gmina Czernichów: 
Na terenie gminy wykorzystywane sa panele fotowoltaiczne w budynkach prywatnych w ilości 8 szt 
(moc 35 kW). 
Gmina Skawina: 
Panele słoneczne – ok. 800 szt., panele fotowoltaiczne ok. 6 szt., pompy ciepła ok. 4 szt. 
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca: 
Panele słoneczne – umiejscowione na budynkach szkolnych. 
Gmina Zabierzów: 
Panele słoneczne – ok. 350 szt. na budynkach prywatnych, 98 szt. umiejscowionych na budynkach 
komunalnych (gimnazjum Zabierzów – 78 szt., Osrodek Zdrowia Zabierzów – 10 szt., Szkoła 
Podstawowa Bolechowice – 10 szt.), panele fotowoltaiczne – 7 szt. na budynkach prywatnych. 
Gmina Słomniki: 
Małe elektrownie wodne – 1 szt., panele słoneczne – 5 szt. na budynkach prywatnych, pompy 
ciepła – 2 szt. w budynkach prywatnych. 
Gmina Wielka Wieś: 
W budynkach prywatnych wykorzystywane są panele słoneczne, panele fotowoltaiczne i pompy 
ciepła. 

 

5.1.4. Analiza SWOT. 

Tabela 14. Tabela SWOT dla obszaru interwencji klimat i ochrona powietrza. 
MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 
SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 
- funkcjonujący system ciepłowniczy w Skawinie, 

możliwe kolejne podłączenia, 
- dostęp do gazu sieciowego we wszystkich gminach 

powiatu, możliwość wykorzystania do ogrzewania 
- upowszechnianie wykorzystania OZE 

- uciążliwy problem niskiej emisji, 
- opalanie indywidualnych palenisk domowych paliwami 

stałymi o niskiej jakości, 
- duża emisja zanieczyszczeń ze środków transportu, 
- spalanie odpadów w paleniskach domowych, 
- wysokie koszty zakupu, montażu, instalacji,  
- niekorzystna struktura paliw (niska cena węgla), 
- niska świadomość społeczeństwa. 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- realizowanie zapisów z Programu ochrony powietrza, 
- realizacja Planów  Gospodarki Niskoemisyjnej w 

gminach, 
- zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych i 

odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna), 
- przeprowadzane modernizacje i remonty dróg, 
- wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń   i 

instalacji energii odnawialnej, 
- upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu 

i możliwościach technicznych wykorzystania 
potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów 
odnawialnych źródeł energii. 

- zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem, pyłem 
PM10 pochodzącymi z niskiej emisji, 

- zanieczyszczenie powietrza powodowane przez emisję 
komunikacyjną, 

- długi okres zwrotu inwestycji, 
- niewystarczające środki na finansowanie gospodarki 

niskoemisyjnej. 
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5.1.5. Tendencje zmian 
W obecnym „Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” określono wymagany 
efekt ekologiczny ograniczenia emisji dla pyłu PM10, PM2,5, B(a)P i  CO2.  
 
Tabela 15. Wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji w poszczególnych gminach Powiatu 
Krakowskiego w latach 2017-2019. 

Gmina 
Redukcja emisji w Mg/rok 

PM10 PM2,5 B(a)P CO2 

Czernichów 33 33 0,017 808 
Igołomia-Wawrzeńczyce 14 13 0,007 254 

Iwanowice 19 18 0,010 333 

Jerzmanowice-Przeginia 26 25 0,014 778 

Kocmyrzów-Luborzyca 23 22 0,012 615 

Krzeszowice 37 36 0,019 732 

Liszki 25 24 0,012 415 

Michałowice 17 16 0,008 270 

Mogilany 19 19 0,010 332 

Skała 18 18 0,007 596 

Skawina 50 48 0,024 1 447 

Słomniki 29 28 0,015 874 

Sułoszowa 14 14 0,008 354 

Świątniki Górne 12 12 0,006 294 

Wielka Wieś 16 15 0,008 372 

Zabierzów 45 44 0,023 1 430 

Zielonki 22 21 0,011 563 

Razem Powiat Krakowski: 419 406 0,211 10 467 

Źródło: Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. 
 
Tabela 16. Wymagany efekt ekologiczny ograniczenia emisji w poszczególnych gminach Powiatu 
Krakowskiego w latach 2020-2023. 

Gmina 
Redukcja emisji w Mg/rok 

PM10 PM2,5 B(a)P CO2 

Czernichów 41 40 0,021 987 

Igołomia-Wawrzeńczyce 17 16 0,009 310 

Iwanowice 23 23 0,012 406 

Jerzmanowice-Przeginia 32 31 0,017 951 

Kocmyrzów-Luborzyca 28 27 0,014 751 

Krzeszowice 45 44 0,023 895 

Liszki 30 29 0,015 507 

Michałowice 20 20 0,010 330 

Mogilany 24 23 0,012 406 

Skała 22 22 0,011 728 

Skawina 61 60 0,030 1 769 

Słomniki 36 35 0,019 1 068 

Sułoszowa 18 17 0,009 432 

Świątniki Górne 15 15 0,008 359 

Wielka Wieś 19 19 0,010 455 

Zabierzów 55 54 0,028 1 748 

Zielonki 27 26 0,013 688 

Razem Powiat Krakowski: 513 501 0,261 12 790 

Źródło: Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. 
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Poprawa jakości powietrza w roku 2023 ma nastąpić poprzez realizację działań naprawczych 
zaplanowanych w ramach Programu ochrony powietrza w odniesieniu do wszystkich źródeł emisji. 
Efektem realizacji Programu powinno być zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza, głównie ze źródeł powierzchniowych, a także komunikacyjnych 
i przemysłowych.  
W oparciu o zakładane poziomy emisji redukcji zanieczyszczeń dla roku prognozy poziom stężeń 
pyłu PM10, PM2,5, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki powinien odpowiadać normom jakości 
powietrza.  
 
5.1.5. Zagadnienia horyzontalne. 

a. Adaptacja do zmian klimatu. 
Obserwacje i badania naukowe pokazują, że postępujące od połowy XX wieku zmiany klimatu 
są faktem. Związane z nimi ekstremalne zjawiska atmosferyczne występują coraz częściej, 
a ich gwałtowność rośnie. Podtopienia i zniszczenia spowodowane przez nawalne deszcze to 
oprócz fali upałów i susz jeden z najważniejszych problemów wynikających ze zmian klimatu, 
z jakimi muszą borykać się mieszkańcy w naszej strefie klimatu umiarkowanego. 
Zmiany klimatu i notowane ich skutki mają swoje odzwierciedlenie w jakości powietrza, a także 
wpływają na działalność przemysłową i sektor komunalny, energetykę i system zaopatrzenia 
w ciepło i wodę. W niedalekiej przyszłości konieczne będzie dostosowanie systemu 
energetycznego do wahań zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, m.in. poprzez 
wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. W przyszłości będzie zachodzić 
konieczność intensyfikacji działań w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł produkcji energii, 
szczególnie na potrzeby ogrzewania i klimatyzacji (ze względu na coraz częstsze okresy 
upalne).  
b. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
W obszarze powietrza atmosferycznego konieczne jest zwrócenie uwagi na awarie 
przemysłowe oraz inne nadzwyczajne zagrożenia środowiska będące efektem intensyfikacji 
zmian klimatycznych (wywołanych sztucznie poprzez antropopresję). Awarie mają najczęściej 
miejsce w zakładach przemysłowych, ale także w sieciach gospodarki komunalnej. Na terenie 
Powiatu Krakowskiego nie występują zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, wystepuje jeden zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. Zagrożenia środowiska są związane z emisją substancji oraz ze zwiększonym 
ryzykiem związanym z nagromadzeniem i stosowaniem w procesach produkcyjnych oraz 
przewożeniem materiałów niebezpiecznych. Awaria instalacji przemysłowej lub zbiornika, 
w którym przechowuje się lub przewozi te substancje, po przedostaniu się do atmosfery może 
doprowadzić do skażenia terenu. 
c. Działania edukacyjne. 
Wszelkie działania proekologiczne i możliwości zastosowania urządzeń niskoemisyjnych 
powinny być promowane podczas szkoleń i spotkań dla mieszkańców, podmiotów 
gospodarczych. Także edukacja mieszkańców i zwiększanie ich świadomości w zakresie zmian 
klimatu i sposobów minimalizowania skutków tych zmian, a także metod zapobiegania 
niekorzystnym zmianom klimatu, powinny mieć pośredni wpływ na zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza i minimalizacji lokalnych zmian topoklimatu. 
d. Monitoring środowiska. 
Monitoring środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego na terenie Powiatu Krakowskiego 
prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.  
W ramach działań realizowanych przez gminy powiatu Krakowskiego w zakresie monitoringu 
jakości powietrza wykonywana jest  m.in. inwentaryzacja niskiej emisji. Składają się na nią 
następujące działania: 

 systematyczne zbieranie danych oraz informacji dotyczących realizacji poszczególnych 
zadań zgłoszonych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej; 
 wprowadzenie danych dotyczących monitoringu do bazy danych; 
 przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Planie – ocena realizacji 
 przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących, w razie konieczności – aktualizacja 
Planu. 
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5.2. Klimat akustyczny.  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska traktuje hałas jako 
zanieczyszczenie, wobec którego należy przyjmować takie same ogólne zasady postępowania, 
jak dla pozostałych zanieczyszczeń i związanych z nimi dziedzin ochrony środowiska.  
Wartości dopuszczalne poziomów hałasu określają:  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. 2014 poz. 112 – 
tekst jednolity) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202 z późn. zmianami),  

- wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 25.06.2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku. 

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania: 
- hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych 

i usługowych, 
- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego 

i lotniczego, 
- hałas komunalny (osiedlowy i mieszkaniowy) występujący w budynkach mieszkalnych, 

szczególnie wielorodzinnych i w obiektach użyteczności publicznej. 
Hałas przemysłowy 
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk 
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do 
zadań WIOŚ. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte 
w raportach WIOŚ. 
Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od 
parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów 
technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. Wewnątrz hal 
przemysłowych hałas sięga poziomu 80 – 125 dB i w znacznym stopniu przenosi się na tereny 
sąsiadujące. W sąsiedztwie zakładów przemysłowych poziomy dźwięku osiągają wartości od 
50 dB (mało uciążliwe) do 90 dB (bardzo uciążliwe).  
Poziom hałasu generowanego przez obiekty przemysłowe będzie zależeć także od sposobu 
i miejsca wykonywanej pracy. W każdym z zakładów możemy mówić o zewnętrznych lub 
wewnętrznych źródłach hałasu, co oznacza pracę danego urządzenia wewnątrz lub na zewnątrz 
pomieszczeń lub ewentualnie pracę przy otwartych lub zamkniętych drzwiach i oknach. Ponadto 
często nadmierna emisja hałasu do środowiska dotyczy głównie niewielkich zakładów 
produkcyjnych i usługowych zlokalizowanych pomiędzy gęstą zabudową mieszkaniową: małe 
zakłady stolarskie, motoryzacyjne, transportowe. Są one przyczyną wielu interwencji, przy czym 
emitują one hałas o relatywnie niewysokim poziomie (przy niewielkich przekroczeniach wartości 
normatywnych) i niewielkim zasięgu oddziaływania. Jednakże ich lokalizacja w pobliżu terenów 
wymagających ochrony akustycznej stwarza, że stają się one obiektami uciążliwymi akustycznie 
o charakterze lokalnym.  

Przy stosunkowo niewielkiej (w porównaniu z sąsiednim Krakowem) ilości zakładów 
przemysłowych znajdujących się na terenie Powiatu i związanej z tym niewielkiej ich „presji” 
akustycznej, są to jednak w większości zakłady należące do grupy najbardziej uciążliwych dla 
środowiska, również  pod względem emitowanego hałasu. 
Pomiary hałasu wykonywane są na obszarze województwa małopolskiego przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub zgodnie 
z przyjętym planem kontroli zakładów.  
 
Hałas komunikacyjny 
Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu 
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas 
typu liniowego.  
Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 
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- natężenie ruchu komunikacyjnego, 
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 
- typ i stan techniczny pojazdów, 
- nachylenie drogi, 
- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

Przez teren Powiatu Krakowskiego przebiegają będące źródłami hałasu drogowego: autostrada, 
drogi krajowe, wojewódzkie oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Powiat 
Krakowski z innymi ośrodkami. Na niektórych trasach występuje również nakładanie się ruchu 
tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza znaczne utrudnienia dla uczestników ruchu 
drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających. Największe natężenie ruchu pojazdów 
samochodowych, terenie Powiatu Krakowskiego  występuje na następujących drogach: 

– autostrada A-4 wraz z fragmentami północnego i południowego obejścia m. Krakowa, 
– droga krajowa nr 7, odcinek: Kraków – Kielce oraz odcinek Kraków – Chyżne, 
– droga krajowa nr 79 Kraków – Katowice, 
– droga krajowa nr 94 nr Kraków – Katowice, 
– droga krajowa nr 44 Kraków – Oświęcim, 
– droga krajowa nr 79 Kraków – Sandomierz. 

Staraniem Marszałka województwa małopolskiego opracowana została aktualizacja „Programu 
ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego Małopolska 2033 z hałasem 
nie po drodze” (POŚPH). Aktualizacja stanowi kontynuację działań podjętych przez Urząd 
Marszałkowski w poprzednim Programie ochrony środowiska przed hałasem przyjętym uchwałą nr 
XLII/663/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 wrzesnia 2013 r. Podstawowym celem 
realizacji kierunków i działań zapisanych w Programie jest wyznaczenie najbardziej racjonalnych 
działań, których realizacja obniży ponadnormatywny poziom hałasu wzdłuż dróg i linii kolejowych 
do poziomu dopuszczalnego. Konsekwencją zmniejszenia szkodliwego oddziaływania 
i dokuczliwości hałasu powinna być poprawa warunków o komfortu życia mieszkańców na tych 
obszarach.  
Opracowanie programu ochrony przed hałasem stanowi pierwszy krok w wieloetapowych 
działaniach podejmowanych w celu wyeliminowania przekroczeń poziomów hałasu, 
powodowanego przez drogi i linie kolejowe, na terenach podlegających ochronie akustycznej. 
Celem programu jest wskazanie terenów, na których problem występuje oraz zaproponowanie 
ogólnych kierunków działań, pogram wskazuje również priorytety dla podejmowania zadań 
inwestycyjnych. Aktualizacja Programu obejmuje odcinki dróg wojewódzkich zarządzanych przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz fragment autostrady A4 będący w zarządzie 
Stalexport Autostrada Małopolska S.A., dla których na przełomie 2016 i 2017 roku sporządzone 
zostały nowe mapy akustyczne.  
W poprzedniej wersji Programu założono budowę ok. 5 km ekranów akustycznych, z których 
wykonano ok. 4,43 km (zrealizowane przez zarządcę autostrady A4 Stalexport Autostrada 
Małopolska S.A.). Daje to realizację dla całego Programu budowy ekranów akustycznych 
w 88,5 %. Z kolei Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował ok. 28 km nawierzchni o obniżonej 
hałaśliwości, co stanowi 23 % założeń poprzedniego Programu. Poziom realizacji poszczególnych 
zadań jest wynikiem wysokich kosztów rozwiązań zaproponowanych w Programie.  
W przypadku autostrady A4 podtrzymano konieczność budowy kolejnych ekranów akustycznych, 
wskazanych w uprzednim Programie. Są to działania najbardziej zasadne dla tego rodzaju drogi ze 
względu na wielkość natężenia ruchu oraz prędkość przejeżdżających pojazdów. Parametry te, 
w sposób decydujący wywierają negatywny wpływ na jakość klimatu akustycznego. Budynki 
mieszkalne zlokalizowane nawet w znacznej odległości od autostrady pozostają w zasięgach 
hałasu, który na poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne sięga do ok. 500 m od krawędzi 
jezdni. Ze względu na funkcjonalność autostrady nie zaleca się wprowadzania ograniczeń 
prędkości. Proponuje się natomiast budowę ekranów akustycznych, których lokalizacja została 
wskazana w aktualizacji. 
 
Podstawowym celem aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem jest wyznaczenie 
priorytetowych i racjonalnych działań mających za zadanie dostosowanie poziomu hałasu do stanu 
dopuszczalnego na obszarach położonych wzdłuż dróg objętych aktualizacją. Oczekiwaną zmianą 
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wprowadzenia zaleceń ujętych w Programie jest ograniczenie szkodliwego oddziaływania hałasu 
na mieszkańców, co wpłynie pozytywnie na ich zdrowie i poczucie komfortu akustycznego.  
Program ochrony przed hałasem drogowym jest pierwszym etapem z wielostopniowego 
przedsięwzięcia eliminującego przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na obszarach 
objętych ochroną akustyczną. Celem Programu jest wskazanie terenów narażonych w stopniu 
najwyższym na przekroczenia, zaproponowanie ogólnych kierunków działań, rozwiązań 
eliminacyjnych oraz priorytetów inwestycyjnych. Zarządcami dróg odpowiedzialnymi za realizację 
Programu są: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A. 
Na podstawie analizy możliwości technicznych i skuteczności zaproponowanych rozwiązań na 
poszczególnych odcinkach Zarządcy podejmą ostateczną decyzję dotyczącą zastosowania 
odpowiednich środków technicznych.  
Zgodnie z wymaganiami prawnymi, zakres Programu obejmuje tereny poza aglomeracjami 
(Kraków i Tarnów) wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich oraz fragmentu autostrady A4 w zarządzie 
Stalexport Autostrada Małopolska S.A., dla których natężenie ruchu w 2015 r. wyniosło ponad 
3 mln pojazdów rocznie. Są to drogi o łącznej długości 268,66 km. Miasta Kraków oraz Tarnów 
objęte są odrębnymi programami ochrony środowiska przed hałasem przygotowanymi przez 
Prezydentów tych miast.  
 
Aktualizacją Programu ochrony środowiska przed hałasem objętych zostało 35,52 km autostrady 
oraz 233,14 km dróg wojewódzkich. W wielu miejscach emisja hałasu jest na tyle wysoka, że 
tereny zamieszkałe narażone są na działanie ponadnormatywnych wartości hałasu.  
 
W POŚPH uwzględnione zostały odcinki dróg przebiegające przez Powiat Krakowski, określone 
zostały tereny na których przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu. Tereny te 
przedstawia tabela poniżej: 
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Tabela 17. Tereny na których przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu zlokalizowane w sąsiedztwie dróg na terenie Powiatu Krakowskiego. 

Lp. 
Kilometraż 

Gmina 
Zakres naruszeń dopuszczalnych 

wartości poziomu hałasu 
Trendy zmian stanu 

akustycznego 

Pow. obsz. 
przekroczeń 

Liczba 
mieszkańców 

na obsz. 
przekroczeń 

Priorytet 
początku końca [km2] 

Autostrada A4 

1. 387+130 387+190 Krzeszowice 
Pierwsza linia zabudowy (8 budynków) 
znajduje się w strefie wskaźnika LDWN 
o wartości 64-68 dB. 

Zwiększanie obciążenia  
ruchem oraz zwiększanie 

udziału samochodów 
ciężarowych przeważa nad 

zyskiem akustycznym 
wynikającym z modernizacji 

drogi. 

0,012 47 średni 

2. 388+710 390+500 Krzeszowice 
Pierwsza linia zabudowy (12 
budynków) znajduje się w strefie 
wskaźnika LDWN o wartości 64-68 dB.  

0,048 73 niski 

3. 393+450 393+650 Zabierzów 
Występują przekroczenia na terenach 
wrażliwych. W obszarze przekroczeń 
brak zabudowy chronionej akustycznie 

0,009 0 brak 

4. 394+560 394+750 Liszki 
Występują przekroczenia na terenach 
wrażliwych. W obszarze przekroczeń 
brak zabudowy chronionej akustycznie 

0,001 0 brak 

5. 396+780 398+120 Liszki 
Pierwsza linia zabudowy (20 
budynków) znajduje się w strefie 
wskaźnika LDWN o wartości 64-68 dB. 

0,034 59 niski 

6. 400+650 400+750 Zabierzów 
Jeden budynek znajduje się w strefie 
wskaźnika LDWN o wartości 64-68 dB. 

0,002 7 niski 

     SUMA: 0,106 186  

DW774 

7. 
odc. 020 

km 0+000 
odc. 020 

km 0+066 
Zabierzów 

Występują przekroczenia na terenach 
wrażliwych. W obszarze przekroczeń 
brak zabudowy chronionej 
akustycznie. Rosnące stopniowo 

natężenie ruchu powoduje 
pogarszanie się klimatu 

akustycznego na terenach 
przyległych do drogi. 

0,0001 0 brak 

8. 
odc. 030 

km 1+740 
odc. 030 

km 4+090 
Liszki/Zabierzów 

Pierwsza linia zabudowy (22 budynki) 
znajdują się w strefie wskaźnika LDWN 
o wartości 64-68 dB.  

0,048 141 niski 

9. 
odc. 030 

km 4+344 
odc. 045 

km 0+397 
Liszki 

Pierwsza linia zabudowy (20 
budynków) znajduje się w strefie 
wskaźnika LDWN o wartości 64-68 dB.  

0,012 135 niski 

     SUMA: 0,06 276  
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DW776 

10. 
odc. 010 

km 0+000 
odc. 025 

km 0+150 

Kocmyrzów-
Luborzyca 

Pierwsza linia zabudowy 
zlokalizowana w obszarze 
przekroczeń: 13 budynków znajduje 
się w strefie wskaźnika LDWN o wartości 
64-68 dB, natomiast 4 budynki 
znajdują się w strefie wskaźnika LDWN 
o wartości 68-75 dB. 

Rosnące stopniowo 
natężenie ruchu powoduje 

pogarszanie się klimatu 
akustycznego na terenach 

przyległych do drogi. 

0,032 

92  
(w tym 24 w 

strefie wartości 
68-75dB) 

niski 

11. 
odc. 025 

km 0+350 
odc. 025 

km 0+450 
Jeden budynek znajduje się w strefie 
wskaźnika LDWN o wartości 64-68 dB. 

0 0005 19 niski 

12. 
odc. 025 

km 3+650 
odc. 050 

km 2+110 

Pierwsza linia zabudowy 
zlokalizowana w obszarze 
przekroczeń: 89 budynków znajduje 
się w strefie wskaźnika LDWN o wartości 
64-68 dB, natomiast 12 budynków 
znajduje się w strefie wskaźnika LDWN 
o wartości 68-75 dB. 

0,170 

752  
(w tym 105 w 

strefie wartości 
68-75dB) 

średni 

13. 
odc. 050 

km 2+340 
odc. 090 

km 2+950 

Kocmyrzów-
Luborzyca/ 
Koniusza/ 

Proszowice 

Pierwsza linia zabudowy 
zlokalizowana w obszarze 
przekroczeń: 242 budynki znajdują się 
w strefie wskaźnika LDWN o wartości 
64-68 dB, natomiast 48 budynków 
znajduje się w strefie wskaźnika LDWN 
o wartości 68-75 dB. 

0,493 

2 099  
(w tym 336 w 

strefie wartości 
68-75dB) 

średni 

     SUMA: 0,696 2 962  

DW780 

14. 
odc. 010 

km 0+000 
odc. 020 

km 0+182 

Liszki 

Pierwsza linia zabudowy (1 obiekt) 
znajduje się w strefie wskaźnika LDWN 
o wartości 64-68 dB. 

Rosnące stopniowo 
natężenie ruchu powoduje 

pogarszanie się klimatu 
akustycznego na terenach 

przyległych do drogi. 

0,003 16 niski 

15. 
odc. 010 

km 0+600 
odc. 040 

km 0+045 

Pierwsza linia zabudowy (76 obiektów) 
znajduje się w strefie wskaźnika LDWN 
o wartości 64-68 dB, w tym 12 
obiektów znajduje się w strefie 
wskaźnika LDWN o wartości 68-75 dB. 

0,215 

669  
(w tym 89 w 

strefie wartości 
68-75dB) 

średni 

16. 
odc. 040 

km 0+200 
odc. 060 

km 0+822 

Pierwsza linia zabudowy (162 obiekty) 
znajdują się w strefie wskaźnika LDWN 
o wartości 64-68 dB, w tym 32 

0,096 
1 473  

(w tym 291 w 
strefie wartości 

wysoki 
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obiektów znajdują się w strefie 
wskaźnika LDWN o wartości 68-75 dB. 

68-75dB) 

17. 
odc. 060 

km 2+200 
odc. 070 

km 0+700 

Czernichów 

Pierwsza linia zabudowy (9 obiektów) 
znajduje się w strefie wskaźnika LDWN 
o wartości 64-68 dB, w tym 2 obiekty 
znajdują się w strefie wskaźnika LDWN 
o wartości 68-75 dB. 

0,054 

89  
(w tym 17 w 

strefie wartości 
68-75dB) 

niski 

18. 
odc. 070 

km 2+470 
odc. 080 

km 0+924 

Pierwsza linia zabudowy (20 obiektów) 
znajduje się w strefie wskaźnika LDWN 
o wartości 64-68 dB, w tym 7 obiektów 
znajduje się w strefie wskaźnika LDWN 
o wartości 68-75 dB. 

0,053 

207  
(w tym 73 w 

strefie wartości 
68-75dB) 

średni 

19. 
odc. 080 

km 1+300 
odc. 090 

km 0+156 
Czernichów/ 

Alwernia 

Pierwsza linia zabudowy (8 obiektów) 
znajduje się w strefie wskaźnika LDWN 
o wartości 64-68 dB, w tym 2 obiekty 
znajduje się w strefie wskaźnika LDWN 
o wartości 68-75 dB. 

0,005 

64 
(w tym 16 w 

strefie wartości 
68-75dB) 

wysoki 

     SUMA: 0,426 2 518  

DW794 

20. 
odc. 0230 
km 0+000 

odc. 0240 
km 1+554 

Zielonki 
Pierwsza linia zabudowy (32 budynki) 
znajdują się w strefie wskaźnika LDWN 
o wartości 64-68 dB. 

Rosnące stopniowo 
natężenie ruchu powoduje 

pogarszanie się klimatu 
akustycznego na terenach 

przyległych do drogi. 

0,019 51 niski 

     SUMA: 0,019 51  
Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego 
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Działania naprawcze:  
Autostrada A4 
Działania naprawcze powinny polegać na budowie dodatkowych ekranów akustycznych. Nie 
należy wprowadzać na drodze klasy autostrady ograniczeń prędkości, która jest jednym 
z czynników determinujących oddziaływanie akustyczne ruchu pojazdów.  
Czas realizacji zaproponowanych działań naprawczych został wyznaczony do roku 2033. Zakłada 
się, że najpóźniej do roku 2025 powinny zostać zrealizowane zadania określone dla terenów 
objętych priorytetem średnim. Analiza wyników symulacji komputerowych wskazuje na obniżenie 
imisji hałasu na tereny objęte działaniem zabezpieczeń akustycznych. Poprawa jakości klimatu 
akustycznego nastąpi na obszarze ok. 0,032 km2, tj. ok. 12 %. Przekroczenia dopuszczalnych 
wartości wskaźników hałasu mogą nadal występować, jednak redukcja ich wartości sięga do 
15 dB, co jest wartością bardzo dużą i świadczy o celowości i skuteczności proponowanych 
zabezpieczeń akustycznych. 
Analizowane odcinki dróg wojewódzkich DW774, 776 i 780: 
Analiza akustyczna wskazuje na potrzebę zastosowania zabezpieczeń akustycznych na 
analizowanej drodze, gdyż istnieją przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników Ldwn i Ln. 
Należy mieć jednak na uwadze, iż zabudowa typu miejskiego w większości przypadków 
uniemożliwia zastosowanie ekranowania akustycznego. Wiąże się to z koniecznością modernizacji 
pasa drogowego, a także dużą ilością instalacji znajdujących się w gruncie. Z powodów 
ekonomicznych, urbanistycznych oraz inżynieryjnych w chwili obecnej nie ma możliwości 
posadowienia ekranów akustycznych w miejscach, gdzie byłoby to zalecane z punktu widzenia 
ochrony przed hałasem. Posadowienie samych ekranów akustycznych, bez modernizacji danego 
odcinka drogi (umożliwiającego między innymi likwidację zbyt częstych przerw w ekranach 
ograniczających ich skuteczność, zapewnienia miejsca na posadowienie ekranów z jednoczesnym 
zachowaniem funkcjonalności drogi, w tym także związanej także z ruchem pieszych) jest jedynie 
półśrodkiem. W pierwszej kolejności na newralgicznych odcinkach proponuje się wymianę 
nawierzchni na nawierzchnię o obniżonej hałaśliwości.  
DW 774 
Czas realizacji zaproponowanych działań naprawczych został wyznaczony do roku 2033. Analiza 
wyników symulacji komputerowych wskazuje na obniżenie imisji hałasu na tereny objęte 
działaniem zabezpieczeń akustycznych. Poprawa jakości klimatu akustycznego nastąpi na 
obszarze ok. 0,01 km2, tj. ok. 17 %. 
DW776 
Czas realizacji zaproponowanych działań naprawczych został wyznaczony do roku 2033. Analiza 
wyników symulacji komputerowych wskazuje na obniżenie imisji hałasu na tereny objęte 
działaniem zabezpieczeń akustycznych. Poprawa jakości klimatu akustycznego nastąpi na 
obszarze ok. 0,205 km2, tj. ok. 29,5 %. 
DW780 
Czas realizacji zaproponowanych działań na-prawczych został wyznaczony w zależności od 
priorytetu do roku 2022, 2025 lub 2033. Analiza wyników symulacji komputerowych wskazuje na 
obniżenie imisji hałasu na tereny objęte działaniem zabezpieczeń akustycznych. Poprawa jakości 
klimatu akustycznego nastąpi na obszarze ok. 0,245 km2, tj. ok. 31,6 %. 
DW794 
Z uwagi na planowaną do realizacji w latach 2020-2024 obwodnicę Zielonek, nie proponuje się na 
tym odcinku działań naprawczych z uwagi na zakładany spadek natężenia ruchu na analizowanym 
odcinku po zrealizowaniu inwestycji. Po zakończeniu inwestycji należy ponownie przeanalizować 
oddziaływanie drogi na tereny chronione w oparciu o rzeczywiste natężenie ruchu bądź wyłączyć 
odcinek zakresu Programu w przypadku spadku natężenia ruchu poniżej 3 mln pojazdów na rok.  
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Tabela 18. Proponowane działania naprawcze (minimalne środki techniczne) dla dróg na terenie Powiatu Krakowskiego. 

Lp. 
Kilometraż 

Długość 
odcinka 

Gmina Działania naprawcze 
Szacunkowy 

koszt  
[tys. zł] 

Obszar poprawy 
klimatu akustycznego 

[km2] początku końca [m] 

Autostrada A4 

1. 390+265 390+575 310 Krzeszowice Ekranowanie akustyczne po prawej stronie drogi 1 674 0,008 
2. 390+265 390+575 310 Krzeszowice Ekranowanie akustyczne po lewej stronie drogi 1 674 0,003 
3. 394+200 394+920 720 Liszki Ekranowanie akustyczne po lewej stronie drogi 3 888 0,006 

 
Suma dł. cichych 

nawierzchni 
1 340   7 236 0,017 

DK774 

4. 
odc. 030 
1+898 

odc. 030 
3+080 

1 180 Zabierzów/Liszki 
Szczelna nawierzchnia o obniżonej hałaśliwości o 
skuteczności ok. 3 dB. 

1 180 0,010 

 
Suma dł. cichych 

nawierzchni 
1 180   1 180 0,010 

DW776 

5. 
odc. 010 
0+000 

odc. 010 
0+254 

254 

Kocmyrzów-
Luborzyca 

Szczelna nawierzchnia o obniżonej hałaśliwości o 
skuteczności ok. 3 dB. 

254 0,002 

6. 
odc. 025 
0+650 

odc. 025 
1+650 

1 000 
Szczelna nawierzchnia o obniżonej hałaśliwości o 
skuteczności ok. 3 dB. 

1 000 0,012 

7. 
odc. 030 
0+135 

odc. 030 
1+935 

800 
Szczelna nawierzchnia o obniżonej hałaśliwości o 
skuteczności ok. 3 dB. 

800 0,010 

8. 
odc. 050 
0+070 

odc. 050 
1+314 

1 244 
Szczelna nawierzchnia o obniżonej hałaśliwości o 
skuteczności ok. 3 dB. 

1 244 0,015 

9. 
odc. 060 
0+740 

odc. 080 
2+210 

5 174 
Kocmyrzów-
Luborzyca/ 
Koniusza 

Szczelna nawierzchnia o obniżonej hałaśliwości o 
skuteczności ok. 3 dB. 

5 174 0,101 

 
Suma dł. cichych 

nawierzchni 
8 472   8 472 0,140 

DW780 

10. 
odc. 020 
0+052 

odc. 020 
0+142 

90 
Liszki 

Ekranowanie akustyczne po lewej stronie drogi 486 0,005 

11. 
odc. 020 
0+168 

odc. 020 
2+175 

190 Ekranowanie akustyczne po lewej stronie drogi 1 026 0,010 
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12. 
odc. 020 
1+795 

odc. 020 
2+175 

500 Ekranowanie akustyczne po lewej stronie drogi 2 700 0,028 

13. 
odc. 020 
1+795 

odc. 020 
1+845 

50 Ekranowanie akustyczne po lewej stronie drogi 270 0,003 

14. 
odc. 020 
2+060 

odc. 030 
0+053 

240 Ekranowanie akustyczne po lewej stronie drogi 1 296 0,013 

15. 
odc. 010 
0+890 

odc. 010 
1+120 

230 
Szczelna nawierzchnia o obniżonej hałaśliwości o 
skuteczności ok. 3 dB. 

230 0,013 

16. 
odc. 020 
0+244 

odc. 020 
1+634 

1 390 
Szczelna nawierzchnia o obniżonej hałaśliwości o 
skuteczności ok. 3 dB. 

1 390 0,076 

17. 
odc. 030 
0+060 

odc. 060 
0+770 

4 640 
Szczelna nawierzchnia o obniżonej hałaśliwości o 
skuteczności ok. 3 dB. 

4 640 0,021 

18. 
odc. 060 
2+224 

odc. 070 
0+700 

1 000 
Czernichów 

Szczelna nawierzchnia o obniżonej hałaśliwości o 
skuteczności ok. 3 dB. 

1 000 0,004 

19. 
odc. 070 
2+800 

odc. 080 
0+914 

1 070 
Szczelna nawierzchnia o obniżonej hałaśliwości o 
skuteczności ok. 3 dB. 

1 070 0,020 

 Suma dł. ekranów 1 070   5 778 0,059 

 
Suma dł. cichych 

nawierzchni 
8 330   8 330 0,134 

Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego 
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W 2016 roku Starostwo Powiatowe w Krakowie zleciło wykonanie całodobowych badań 
akustycznych w 5 punktach pomiarowych zlokalizowanych wzdłuż autostrady A4 na odcinku 
Aleksandrowice – Rudno wraz z opracowaniem wyników. Badania wykonano metodą 
bezpośrednią ciągłych pomiarów w okresie 24 godzinnym (1 doba). Informacje o natężeniu ruchu 
uzyskano metodą zliczania przejeżdżających pojazdów w czasie pomiarów. Podobnie zliczano 
operacje startów i lądowań samolotów na lotnisku Kraków – Balice. Pomiary wykonano: 
w 2 punktach pomiarowych w m. Aleksandrowice, po jednym punkcie w Morawicy, we Frywałdzie 
i w Rudnie. 
Przedmiotem badań było określenie oddziaływania akustycznego odcinka autostrady A4, od węzła 
Balice (401 km) do węzła w Rudnie (365 km), na tereny zabudowy mieszkaniowej występujące 
w jej sąsiedztwie. Badania miały charakter pilotażowy, zostały wykonane celem stwierdzenia, czy  
w miejscach pomiarów zastały przekroczone dopuszczalne poziomy dźwięku A pochodzącego od 
hałasu komunikacyjnego autostrady A4. Hałas ten był przyczyną skarg mieszkańców Starostwa 
Powiatowego, narażonych na oddziaływanie autostrady A4: 

- PPH1 Aleksandrowice 103: brak przekroczeń w porze dnia, w porze nocnej notowano 
przekroczenie wartości dopuszczalnych o 3,3 dB, 
- PPH2 Aleksandrowice 133: brak przekroczeń w porze dnia i w porze nocnej (wartość 
graniczna), 
- PPH3 Morawica 151: brak przekroczeń w porze dnia, w porze nocnej notowano przekroczenie 
wartości dopuszczalnych o 1,5 dB, 
- PPH4 Frywałd 20: notowano przekroczenia wartości dopuszczalnych w porze dnia o 1,5 dB 
oraz w porze nocnej przekroczenie wartości dopuszczalnych o 6,5 dB, 
- PPH5 Rudno 239: brak przekroczeń w porze dnia i w porze nocnej. 
 
 hałas komunikacyjny kolejowy 

Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii 
kolejowych. Określenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego kolejowego, jest zwykle utrudnione, 
z powodu braku dostatecznej liczby punktów pomiarowych i pomiarów hałasu komunikacyjnego 
kolejowego. Bark pomiarów uniemożliwia jednoznaczne określenie wielkości i zasięgu 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.  
 
Największe natężenie ruchu pociągów występuje na następujących trasach kolejowych 
przebiegających przez teren Powiatu Krakowskiego: 

– linia magistralna na osi W – E (Katowice – Kraków – Rzeszów) przebiegająca przez gminy: 
Krzeszowice, Zabierzów, Wielka Wieś - jak wykazują bezpośrednie pomiary wykonane 
w punkcie położonym w odległości 45 m od trakcji kolejowej, na skraju zabudowy 
mieszkaniowej w miejscowości Rząska w Gminie Zabierzów, wartości równoważnego 
poziomu dźwięku kształtowały się tu w granicach od 60,4 dB – w nocy, do 62,1 dB – w dzień. 
Maksymalny poziom hałasu przekroczył  90 dB, 

– linia Kraków – Warszawa (w tym przez CMK) przebiegająca przez gminy: Michałowice, 
Kocmyrzów-Luborzyca i Słomniki, 

– linia z Krakowa do Oświęcimia/Zakopanego przebiegająca przez gminę Skawina, 
– linia łącząca Dworzec Główny PKP z terminalem Portu Lotniczego w Balicach. 

 
Największym źródłem hałasu kolejowego na terenie powiatu jest przebiegająca  ze wschodu na 
zachód linia tranzytowego szlaku kolejowego Kraków – Katowice, ponieważ jest jedną 
z najbardziej obciążonych linii kolejowych w kraju. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły 
modernizację linii kolejowej Kraków – Katowice na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki. 
W ramach projektu zaplanowano przebudowę torów na stacjach i szlakach, sieci trakcyjnej, 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz 28 obiektów inżynieryjnych. Modernizacja linii 
Kraków – Katowice to jedno z najważniejszych zadań PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 
zapisanych w Krajowym Programie Kolejowym. Inwestycja ta wpłynie znacząco na poprawę 
warunków akustycznych okolicznych mieszkańców. 
 
W ramach podsystemu monitoringu hałasu w 2014 i 2015 r. WIOŚ w Krakowie zrealizował zadania 
związane z pomiarem i oceną hałasu emitowanego przez źródła komunikacyjne i przemysłowe 
zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na 
lata 2016-2020”.  
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Inspektorat kontynuował monitoring hałasu drogowego i kolejowego w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska. Badania ww. hałasu obejmowały wyznaczenie równoważnego poziomu 
dźwięku A (LeqD, LeqN) oraz warunków poza akustycznych niezbędnych do interpretacji wyników  
i sporządzenia oceny klimatu akustycznego. W 2014 i 2015 roku WIOŚ w Krakowie wykonywał 
pomiary hałasu w otoczeniu drogi wojewódzkiej DW773 w Sułoszowej, linii kolejowej nr 8 Kraków – 
Warszawa w Raciborowicach oraz w Balicach (hałas lotniczy). 
 
Tabela 19. Wartości poziomów długookresowych hałasu drogowego na badanym odcinku drogi 
DW773. 

Nazwa punktu 
pomiarowego 

Lokalizacja punktu pomiarowego 

Długookresowy 
średni poziom 
dźwięku [dB] 

Przekroczenia 
wartości 

dopuszczalnych 
[dB] 

pora 
dzienna 

pora  
nocna 

pora 
dzienna 

pora  
nocna 

2014 

Sułoszowa 
DW773 
Sieniczno-Skała 

Punkt zlokalizowany przy drodze 
wojewódzkiej nr 773 w odległości 10m od 
drogi na wysokości 4 m nad powierzchnia 
terenu. Odległośc pierwszej zabudowy od 
drogi 7 m po stronie pomiarów. Po stronie 
punktu pomiarowegooraz po stronie 
przeciwnej zabudowa mieszkaniowo-
usługowa. 

59,5 49,7 - - 

2015 

Sułoszowa 
DW773 
Sieniczno-Skała 

Punkt zlokalizowany przy drodze 
wojewódzkiej nr 773 na odcinku Sieniczno-
Skała, w odległości 10m. Odcinek 070 
km1+100 w terenie zabudowy mieszkaniowej 
z usługami. Odległośc pierwszej zabudowy od 
drogi 7-8 m po stronie pomiarów. Długość 
odcinka przy którym prowadzone były 
pomiary: ok. 240 m. 

56,5 46,9 - - 

Źródło: WIOŚ Kraków, 2015. 
 
Tabela 20. Wartości poziomów krótkookresowych hałasu kolejowego w 2015 roku. 

Odcinek 

Wartości równo-
ważnego 

poziomu dźwięku 
[dB] 

Przekroczenia 
wartości 

dopuszczalnych 
[dB] 

pora 
dzienna 

pora  
nocna 

pora 
dzienna 

pora  
nocna 

Hałas kolejowy 

Raciborowice linia kolejowa nr 8 Kraków –  
Warszawa 

62,7 59,4 1,7 3,4 

Źródło: WIOŚ Kraków, 2015. 
 
Dokuczliwość hałasu lotniczego zależy od wielu czynników: wartości poziomu dźwięku 
pojedynczego zdarzenia, czasu trwania pojedynczych operacji (starty, lądowania) i przerw między 
poszczególnymi zdarzeniami, częstotliwości występowania hałasu, pory oddziaływania hałasu 
w ciągu doby (godziny dzienne lub nocne) oraz odległości zabudowy od źródła hałasu. 
Zlokalizowane na terenie Gminy Zabierzów w Balicach lotnisko, którego zarządzającym jest 
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o., należy do obiektów 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Czynnikiem o największym zasięgu 
i natężeniu, związanym z oddziaływaniem środowiskowym lotniska Kraków – Balice jest emisja 
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hałasu pochodząca od przeprowadzanych operacji lotniczych, na płycie lotniska oraz na trasie 
dolotowej i odlotowej.  
 
Tabela 21. Wartości poziomów krótkookresowych hałasu lotniczego w 2015 roku. 

Odcinek 

Wartości równo-
ważnego 

poziomu dźwięku 
[dB] 

Przekroczenia 
wartości 

dopuszczalnych 
[dB] 

pora 
dzienna 

pora  
nocna 

pora 
dzienna 

pora  
nocna 

Hałas lotniczy 

Balice 59,1 53,9 - 3,9 

Źródło: WIOŚ Kraków, 2015. 
 
Wyniki przeprowadzonych pomiarów w 2014 i 2015 roku wskazują na: 

- brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w dla DW773 w porze dziennej i nocnej, 
- przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu kolejowego o 1,7 dB w porze dziennej 
i 3,4 dB w porze nocnej, 
- przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu lotniczego o 3,9 dB w porze nocnej. 

 
W związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu hałasu Sejmik Województwa 
Małopolskiego Uchwałą nr XXXII/470/09 z dnia 25 maja 2009 r. ustanowił wokół lotniska „Obszar 
ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków-Balice, zarządzanego przez Międzynarodowy 
Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.” (OOU) 
 

5.2.1. Analiza SWOT. 

 

Tabela 22. Tabela SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia hałasem. 
MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 
SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

- prowadzenie szeregu inwestycji mających na celu 
ograniczenie uciążliwości hałasowej (m.in. budowa 
ścieżek rowerowych, promocja komunikacji 
rowerowej), 

- prowadzenie pomiarów hałasu komunikacyjnego, 
- przygotowany Program ochrony środowiska przed 

hałasem, mapy akustyczne 

- duże natężenie ruchu komunikacyjnego, jako źródło 
hałasu (hałas generowany przez pojazdy 
samochodowe ma charakter ciągły i obejmuje swoim 
zasięgiem coraz większe tereny), 

- znaczne obciążenie dróg dojazdowych do Krakowa 
prowadzących przez tereny gmin Powiatu 
Krakowskiego (dojazdy i powroty z pracy), 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- realizacja Programu ochrony środowiska przed 
hałasem, 

- właściwe planowanie przestrzenne oraz stosowanie 
odpowiednich zabezpieczeń akustycznych, 

- stosowanie nowoczesnych technologii w zakładach 
przemysłowych, 

- nacisk na stosowanie nowoczesnej technologii 
wyciszającej nawierzchnie, 

- rozwój transportu elektrycznego (autobusy 
elektryczne i hybrydowe, samochody elektryczne i 
hybrydowe) 

- pogorszenie warunków i komfortu życia mieszkańców 
na tych obszarach, w których występuje szkodliwe 
oddziaływanie dokuczliwego (ponadnormatywnego) 
hałasu, 

- systematyczny wzrost liczby pojazdów 
mechanicznych, 

- perspektywa wzrostu liczby obsługiwanych pasażerów 
w ruchu lotniczym, a co za tym idzie większej ilości 
operacji lotniczych 

5.2.2. Tendencje zmian 

W opracowanym „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego”, 
oprócz przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zidentyfikowanych w ramach 
map akustycznych - przewidziano szereg działań mających na celu dalszą oprawę stanu klimatu 
akustycznego na terenie województwa małopolskiego. Działanie te mają różnoraki charakter, 
począwszy od zadań o charakterze organizacyjnym, do kosztownych działań inwestycyjnych.  
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Działania organizacyjne są to działania najtańsze w realizacji, ale jednocześnie bardzo często 
bardziej skuteczne niż działania inwestycyjne. Obejmują one zarówno np. ograniczenia prędkości 
ruchu na wybranych odcinkach dróg, ale także działania planistyczne, które pozwalają unikać 
sytuacji w której zezwala się na realizację zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie autostrady, 
dróg krajowych i wojewódzkich oraz linii kolejowej. Z kolei działania inwestycyjne polegają między 
innymi na budowie ekranów akustycznych albo innych obiektów ekranujących, wymianie 
nawierzchni drogi na cichą czy też budowie obwodnic.  
W efekcie prowadzonych działań organizacyjnych i inwestycyjnych powinna nastąpić poprawa 
klimatu akustycznego terenów zamieszkanych. Natomiast negatywny wpływ wywiera 
systematyczny wzrost liczby pojazdów mechanicznych i związany z tym wzrost zasięgu hałasu 
(określany w ramach kolejnych map akustycznych). W wielu przypadkach na terenie województwa, 
w szczególności przy odcinkach dróg, nie ma technicznych możliwości zastosowania środków 
ochrony przed hałasem. Ponadto w programie przewidziano możliwość działań alternatywnych 
polegających na inwestycyjnej albo organizacyjnej ochronie przed hałasem. 
Przewidziane działania naprawcze zaproponowane w ww. programie, pozwalają prognozować 
potencjalną dużą skuteczność proponowanych działań.  
W większości przypadków dostępne i zaproponowane działania pozwalają na wyeliminowanie 
przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, natomiast tam gdzie nie jest to 
możliwe zaproponowane środki pozwalają na prawne uregulowanie występujących naruszeń 
standardów akustycznych (np. w postaci obszarów ograniczonego użytkowania).  
 
5.2.3. Zagadnienia horyzontalne. 
a. Adaptacja do zmian klimatu. 
Adaptacja przestrzeni do warunków dużego wzrostu temperatury i jej wpływu na hałas to jedno 
z wyzwań współczesnej gospodarki przestrzennej. Wysoka temperatura generuje rozwój 
i zwiększenie liczby urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, co w zwartej zabudowie 
śródmiejskiej, nowych budynków mieszkaniowych, wielorodzinnych może powodować nadmierną 
emisję hałasu.  
b. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
W związku z wzrostem negatywnych czynników związanych z emisją hałasu należy przewidzieć 
podjęcie działań zmierzających do ograniczenia emisji hałasu, a w tym dalszej poprawy stanu 
dróg, w uzasadnionych przypadkach wprowadzania ograniczeń prędkości, czy też nasadzenia 
drzew i krzewów jako zieleni izolacyjnej. Będzie to mieć wpływ także na ograniczenie możliwości 
wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, gdyż minimalizować będzie możliwość 
wystąpienia wypadku drogowego, na skutek którego mogą zostać uwolnione toksyczne dla 
środowiska i ludzi substancje. 
c. Działania edukacyjne. 
Kontynuowane są podejmowane do tej pory działania edukacyjne dla zwiększania świadomości 
mieszkańców, a szczególnie młodzieży szkolnej w zakresie oddziaływania hałasu na człowieka 
i zwierzęta. Zintensyfikować powinno się promocję systemu ścieżek rowerowych, także wśród 
turystów, zachęcać mieszkańców do wykorzystywania roweru jako codziennego środka transportu 
na krótkich dystansach. 
d. Monitoring środowiska. 
Danych na temat poziomów hałasu w środowisku oraz działań naprawczych umożliwiających 
ograniczenie uciążliwości i eliminację przekroczeń dostarcza Program ochrony środowiska przed 
hałasem dla województwa małopolskiego oraz opracowana mapa akustyczna. Pomiary hałasu 
dokonywane są przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 
 

5.3. Pola elektromagnetyczne. 
 

Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie organizmy żywe, dlatego też 
ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska. 
Pod względem rodzaju można wyróżnić promieniowanie jonizujące oraz niejonizujące, ze względu 
na źródło pochodzenia określa się promieniowanie naturalne (występujące w przyrodzie) 
i sztuczne (wytwarzane przez człowieka). 
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Źródła promieniowania elektromagnetycznego - promieniowanie niejonizujące: 
Źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są m.in. linie elektroenergetyczne, stacje 
transformatorowe, instalacje radiokomunikacyjne, tj. stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje 
radiowe, telewizyjne, radionawigacyjne. 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami 
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
2018 poz. 799 tekst jedn. z późn. zm.) – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi. 
Ochrona przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:  

 utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej 
na tych poziomach 

 zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie 
są one dotrzymane. 

W odniesieniu do Powiatu Krakowskiego źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego 
są: 

 stacje i linie energetyczne,  
 pojedyncze nadajniki radiowe, 
 stacje transformatorowe, 
 stacje bazowe telefonii komórkowej, 
 radiostacje amatorskie i stacje CB-radio, 
 stacje bazowe łączności radiotelefonicznej, 
 urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne pracujące w placówkach naukowo-

badawczych, ośrodkach medycznych, 
 urządzenia powszechnego użytku emitujące pola elektromagnetyczne, w tym pojedyncze 

aparaty telefonii komórkowej, sterowniki radiowe itp. 
W zależności od mocy urządzeń, ich konstrukcji, lokalizacji itd. różny może być zasięg 
oddziaływania tych urządzeń.  
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).  
Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu 
promieniowania elektromagnetycznego określone zostały w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 tekst jedn. z późn.zm.). Zgodnie z artykułem 123 
ww. ustawy oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje 
się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
prowadzi okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Liczba stanowisk 
pomiarowych, rodzaj terenów na jakich prowadzi się pomiary oraz ich częstotliwość określona 
została w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu 
i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
(Dz. U. Nr 221, poz. 1645).  
W ramach monitoringu PEM w 2015 i 2016 roku na terenie Powiatu Krakowskiego 
przeprowadzono badania: 
2016: 
- w Skale - pomiary wykazały, że w badanym punkcie pomiarowo- kontrolnym nie stwierdzono 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych (zmierzona wartość: <0,31 
V/m, przy 7,0 V/m wartości dopuszczalnej), 

- w Skawinie - pomiary wykazały, że w badanym punkcie pomiarowo- kontrolnym nie 
stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych (zmierzona 
wartość: <0,62 V/m, przy 7,0 V/m wartości dopuszczalnej). 

2015: 
- w Krzeszowicach - pomiary wykazały, że w badanym punkcie pomiarowo- kontrolnym nie 

stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych (zmierzona 
wartość: 0,<3 V/m, przy 7,0 V/m wartości dopuszczalnej), 

- w Zielonkach - pomiary wykazały, że w badanym punkcie pomiarowo- kontrolnym nie 
stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych (zmierzona 
wartość: 0,<3 V/m, przy 7,0 V/m wartości dopuszczalnej). 

Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 
799 tekst jedn. z późn. zm.). Wojewódzki Inspektor prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr 
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zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych 
poziomów PEM określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 
roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).  
Dla ochrony mieszkańców powiatu przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 
ogranicza się inwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii elektroenergetycznych 
wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego wykonywania stosownych pomiarów - 
według przepisów prawa powszechnego - dla wyznaczania rzeczywistych zasięgów stref 
oddziaływania linii i urządzeń oraz ewentualnego ustalenia stref ograniczonego użytkowania. 
Należy dążyć do stopniowego zastępowania ograniczeń w zagospodarowywaniu terenów wzdłuż 
linii zmniejszaniem zasięgu ich oddziaływania osiąganym środkami technicznymi. Przy zbliżeniach 
linii do budynków mieszkalnych po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego rzeczywistego 
natężenia pola elektromagnetycznego wymaga się ekranowania linii. 

5.3.1. Analiza SWOT. 

 

Tabela 23. Tabela SWOT dla obszaru interwencji pola elektromagnetyczne. 
MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 
SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

- przeprowadzanie pomiarów PEM przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

 

- niewielki wpływ na ograniczanie emisji PEM, stan 
techniczny i modernizacje instalacji. 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- uwzględnianie lokalizacji urządzeń emitujących 
PEM w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, 

- wzrost świadomości społecznej związanej ze 
szkodliwością PEM 

- niepokoje społeczne związane z lokalizacją stacji 
bazowych telefonii komórkowych, 

- szybki rozwój technologii, stale rozbudowywana 
infrastruktura, większa liczba urządzeń. 

5.3.2. Tendencje zmian 

Na terenie Powiatu Krakowskiego (podobnie jak na terenie całego województwa małopolskiego) 
nie ma stwierdzonego zagrożenia negatywnymi skutkami promieniowania elektromagnetycznego.                                
Dotychczasowe wyniki przeprowadzanych pomiarów wskazują, że nie zbliżają się one do wartości 
dopuszczalnych, stanowiąc do ok. 30 % wartości dopuszczalnej. Rozwijająca się jednak 
dynamicznie struktura telekomunikacyjna, budowa nowych instalacji antenowych, uruchamianie 
nowych nadajników powodują potencjalny wzrost wartości promieniowania. Jednocześnie 
planowanie, rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej odbywać powinna się 
z zapewnieniem jej bezpieczeństwa oraz mechanizmów jakości, co wpłynie pozytywnie na 
środowisko i przyczyni się do jego ochrony przed szkodliwym wpływem wytwarzanego przez nie 
promieniowania. Przypuszcza się, iż w okresie obowiązywania Programu stan ten nie ulegnie 
zmianie. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie w opublikowanym „Programie 
Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2016-2020” określił punkty 
pomiarowe w których będzie dokonywał pomiarów promieniowania elektromagnetycznego na 
terenie Powiatu Krakowskiego: 
w 2018 roku w następujących punktach pomiarowych:  

 Krzeszowice, 
 Zielonki,  

w 2019 roku w następujących punktach pomiarowych:  
 Skała, 
 Skawina, 

w 2019 roku w następujących punktach pomiarowych:  
 Sułoszowa, 
 Świątniki Górne. 

 
5.3.3. Zagadnienia horyzontalne. 
a. Adaptacja do zmian klimatu. 
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W polskim systemie elektroenergetycznym dominują sieci napowietrzne, które w przeciwieństwie 
do sieci kablowych są silnie narażone na awarie spowodowane silnymi wiatrami i nadmiernym 
oblodzeniem. Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych typu huragany, intensywne burze 
itp. może doprowadzić do zwiększenia ryzyka uszkodzenia linii przesyłowych i dystrybucyjnych, 
a zatem ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców. Najważniejsze zjawiska 
wpływające na ryzyko zniszczeń sieci przesyłowych i dystrybucyjnych to występowanie burz, w 
tym burz śnieżnych, szadź katastrofalna i silny wiatr. Dla produkcji energii kluczowe znaczenie ma 
dostępność wody dla potrzeb chłodzenia. Pobór wody dla tych celów stanowi 70 % całkowitych 
poborów wody w Polsce. W warunkach dużej zmienności opadów skrajne sytuacje (powodzie  
i susze) i wzrost niestacjonarności przepływów mogą zakłócić dostępność niezbędnych ilości 
wody, która wykorzystywana jest na cele chłodzenia. Może to spowodować obniżenie sprawności 
tradycyjnych elektrowni z chłodzeniem w obiegu otwartym oraz obniżenie ilości energii 
produkowanych przez te instalacje. 
b. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
Liczba źródeł pola elektromagnetycznego wzrasta wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię 
elektryczną oraz rozwojem i zaawansowaniem technologii bezprzewodowych. Sztuczne pola, 
generowane przez urządzenia techniczne, mogą znacząco wpływać na człowieka, zwierzęta, 
biologiczne procesy komunikacji międzykomórkowej oraz na procesy metaboliczne. Także 
rozbudowujący się system energetyczny o skali regionalnej (linie najwyższych napięć) 
przebiegające w pobliżu terenów zabudowy mieszkaniowej mogą potencjalnie powodować 
zagrożenie lokalnego przekroczenia emisji pól elektromagnetycznych. 
c. Działania edukacyjne. 
Edukacja mieszkańców powinna polegać na przekazywaniu informacji na temat zagrożeń 
wynikających z wpływu pola elektromagnetycznego. Głównym celem powinno być szerzenie 
wiedzy nt. szkodliwych wpływów technologii bezprzewodowych na zdrowie mieszkańców. 
d. Monitoring środowiska. 
Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne są 
zobowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia oraz każdorazowo 
w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia. Monitoring pól 
elektromagnetycznych prowadzi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. 
 
5.4. Gospodarowanie wodami. Gospodarka wodno-ściekowa. 
 

5.4.1. Wody powierzchniowe. 
 
Obszar Powiatu Krakowskiego należy w całości do dorzecza Górnej Wisły. Wisła na terenie 
powiatu płynie początkowo wzdłuż południowej granicy gminy Czernichów i Liszki oraz północnej 
gminy Skawina do stopnia wodnego Kościuszko, a poniżej m. Krakowa wzdłuż południowej granicy 
gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Przez gminę Skawina przechodzi kanał Łączany. Najważniejszym 
prawobrzeżnym dopływem Wisły jest Skawinka i Wilga. Główne lewobrzeżne dopływy Wisły to 
rzeki: Sanka, Rudawa, Prądnik, Dłubnia i Szreniawa (na terenie powiatu tylko krótki jej odcinek). 
Tak więc przez Powiat Krakowski przebiegają liczne działy wodne II rzędu i niższe. 
Wielkość zasobów wód powierzchniowych Powiatu Krakowskiego jest zróżnicowana. Z dopływów 
Wisły największym przepływem średnim rocznym charakteryzują się rzeki Skawinka i Rudawa, 
która posiada równocześnie w obrębie Powiatu Krakowskiego największą powierzchnię zlewni (ok. 
300 km2).  
Najwyższy odpływ jednostkowy występuje w zlewni Skawinki i wynosi 8-12 l/s*km2. Nieco niższy 
w granicach 6-8 l/s*km2 charakteryzuje zlewnie Sanki, Rudawy i Prądnika, a najniższy 4-6 l/s*km2 
notuje się w zlewni Dłubni i Szreniawy. W lewobrzeżnych dopływach Wisły przeważa zasilanie 
gruntowe (liczne źródła), natomiast w części prawobrzeżnej zasilanie powierzchniowe. 
Naturalny reżim hydrologiczny w Skawince jest poważnie zakłócony w wyniku zrzutu w dużej ilości 
(ok. 530 mln m3/rok) wód pochłodniczych z Elektrowni Skawina S.A., a pobieranych z rzeki Wisły. 
Zaburzenia reżimu dotyczą również ujściowych odcinków Rudawy, Dłubni, Rudna i Sanki 
w związku z poborem wody pitnej dla m. Krakowa. 
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Zbiorniki wodne powierzchniowe: 
Do większych zbiorników zlokalizowanych na granicy z m. Kraków należą zbiorniki w Zesławicach 
nr 1 i 2 na rzece Dłubni. Zbiorniki te mają pojemność całkowitą 2,2 mln m3, a użytkową 
0,45 mln m3, a także duży zalew po eksploatacji kruszyw i piasku w Kryspinowie oraz niewielki 
akwen w dawnym wyrobisku wapieni jurajskich w Zabierzowie. W m. Piekary w gm. Liszki znajduje 
się również suchy zbiornik przeciwpowodziowy – polder o pojemności 45 tys. m3 (oddany do 
użytku w 2017 r.). 
 
Stan wód powierzchniowych 
Obecnie klasyfikację wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 
poz. 1187). 
Rozporządzenie to definiuje 5 klas stanu ekologicznego: 

- klasa I – stan bardzo dobry – dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych lub 
zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu, 

- klasa II – stan dobry – gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do warunków 
niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie, 

- klasa III – stan umiarkowany – obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu, 
- klasa IV – stan słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych 

(biologicznych, fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt 
znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzyszą danemu typowi jednolitej części wód, 

- klasa V – stan zły – wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, w których 
nie występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki. 

Stan chemiczny określa się na podstawie badań substancji z grupy wskaźników chemicznych 
charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187) oceniane są substancje priorytetowe oraz 
wskaźniki innych substancji zanieczyszczających, zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej KOM 
2006/0129 (COD) dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm 
jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE. Ocena 
stanu chemicznego polega na porównaniu wyników badań do wartości granicznych chemicznych 
wskaźników jakości wód dla danego typu jednolitych części wód przedstawionych w załączniku               
nr 8 wyżej cytowanego rozporządzenia. Przekroczenie tych wartości powoduje przyjęcie złego 
stanu chemicznego. 
Ocena wód powierzchniowych poprzez określenie ich stanu ekologicznego jest nowym podejściem 
zgodnym z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramową Dyrektywą Wodną. Stan 
ekologiczny wód określany jest na podstawie elementów biologicznych (fitoplankton, fitobentos, 
makrolity, makrobezkręgowce bentosowe i ryby) oraz parametrów wspomagających (elementy 
fizykochemiczne).  
Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania 
ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów 
biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan 
ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej 
części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan 
ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio – 
stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. 
Wszystkie oceny odnoszą się do ustalonego w Ramowej Dyrektywie Wodnej elementu, jakim jest 
jednolita część wód (JCW), stanowiąca oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych.  
W ramach monitoringu na terenie Powiatu Krakowskiego w latach 2011-2016 r. badane były wody 
powierzchniowe w 24 JCW obejmujących teren Powiatu Krakowskiego (obszary zasięgu JCW 
często obejmują teren inny, większy niż administracyjny obszar powiatu).  
Na podstawie wyników badań przeprowadzanych przez WIOŚ w Krakowie, dokonano ogólnej 
oceny wód powierzchniowych na obszarze JCW obejmujących teren Powiatu Krakowskiego za 
lata 2011-2016: 
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Tabela 24. Wyniki oceny wykonanej dla punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu diagnostycznego w latach 2011-2016 zlokalizowanych na obszarze 
JCW obejmujących teren Powiatu Krakowskiego. 

Nazwa JCW 
Klasa 

elementów 
biologicznych 

Klasa 
elementów 

hydromorfolo
-gicznych 

Klasa 
elementów 

fizyko-
chemicznych 

Klasa elementów 
fizyko-

chemicznych – 
specyficzne 

zanieczyszczeni
a syntetyczne i 
niesyntetyczne 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan 
JCW 

Ocena 
spełnienia 

wymogów dla 
obszarów 

chronionych 
wrażliwych na 

eutrofizację 
(T/N) 

Biała Przemsza do Ryczówka 
włącznie* 
PLRW20007212818 

II I >II II umiarkowany 
poniżej 

dobrego 
zły N 

Baba* 
PLRW200072128429 

I II >II >II umiarkowany 
poniżej 

dobrego 
zły nie dotyczy 

Chechło do Ropy* 
PLRW200062133469 

I II II II dobry  zły T 

Wisla od Skawy do Skawinki 
PLRW2000192135599 

IV II >II II słaby 
poniżej 

dobrego 
zły N 

Rudno 
PLRW20007213549 

III II >II II umiarkowany dobry zły N 

Skawinka do Głogoczówki 
PLRW20001221356699 

  >II II  dobry  nie dotyczy 

Skawinka od Głogoczówki do 
ujścia 
PLRW2000192135699 

IV II >II II słaby dobry zły N 

Cedron 
PLRW20001221356899 

   II  dobry  nie dotyczy 

Sanka 
PLRW20007213589 

III II >II II umiarkowany dobry zły N 

Rudawa do Racławki 
PLRW20007213649 

III II >II II umiarkowany dobry zły N 

Rudawa od Racławki do ujścia 
PLRW20009213699 

IV II >II II słaby dobry zły N 

Wilga 
PLRW2000162137299 

IV II >II II słaby 
poniżej 

dobrego 
zły N 

Prądnik do Garliczki 
PLRW20007213742 

III II >II II umiarkowany dobry zły N 

Prądnik od Garliczki (bez 
Garliczki) do ujścia 

IV II >II II słaby  zły N 
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PLRW20009213749N 

Sudół Dominikański 
PLRW20006213748 

IV II >II II słaby  zły N 

Sudół 
PLRW20006213746 

IV II >II  słaby  zły N 

Dłubnia od Minóżki (bez 
Minóżki) do ujścia 
PLRW20009213769 

III II >II II umiarkowany dobry zły N 

Baranówka 
PLRW200062137669 

IV II >II II słaby dobry zły N 

Wisła od Skawinki do 
Podłężanki 
PLRW2000192137759 

V II >II II zły 
poniżej 

dobrego 
zły N 

Potok Kościelnicki z dopływami 
PLRW20006213789 

IV I >II II słaby dobry zły N 

Ropotek 
PLRW200062137949 

   II  dobry  nie dotyczy 

Wisła od Podłężanki do Raby 
PLRW200019213799 

IV II >II II słaby 
poniżej 

dobrego 
zły N 

Szreniawa do Piotrówki* 
PLRW20007213924 

  >II II  
poniżej 

dobrego 
zły nie dotyczy 

Szreniawa od Piotrówki do 
ujścia* 
PLRW2000921392999 

IV II >II II słaby 
poniżej 

dobrego 
zły N 

Objaśnienia: JCW - Jednolite części wód zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, która definiuje je jako: oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, 
zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. 

Źródło: Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa małopolskiego za lata 2011-2016, WIOS Kraków 
Uwagi: 
*niewielka część JCW znajduje się na terenie Powiatu Krakowskiego 
 
Oceny stanu wód dokonuje się na podstawie wcześniej przeprowadzonej oceny stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla silnie zmienionych 
części wód) oraz oceny stanu chemicznego. Stan/potencjał ekologiczny jest wynikiem klasyfikacji elementów biologicznych, fizykochemicznych 
i hydromorfologicznych.  
Wody powierzchniowe na obszarach JCW na terenie Powiatu Krakowskiego były wodami: 

- w jednej JCW o dobrym stanie/potencjale ekologicznym, 
- w siedmiu JCW o umiarkowanym stanie/potencjale ekologicznym, 
- w jedenastu JCW o słabym stanie/potencjale ekologicznym, 
- w jednej JCW o złym stanie/potencjale ekologicznym. 

Dla czterech JCW stan/potencjał ekologiczny nie był oceniany. 
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Tabela 25. Ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2016 roku na terenie Powiatu Krakowskiego. 

Nazwa JCW Rzeka 

Punkt pomiarowo-
kontrolny Kategoria 

jakości wód 

Kategoria wg wskaźników 

Ocena spełnienia 
wymagań dla 

obszarów 
chronionych (do 

poboru w wodę do 
spożycia) 

nazwa km fizykochemicznych bakteriologicznych 

Skawinka do 
Głogoczówki 
PLRW20001221356699 

Gościbia 
Gościbia – 

powyżej ujęcia 
4,3 A2 A1 

 

A2 - liczba bakterii grupy 
coli, liczba bakterii grupy 
coli typu kałowego, 
paciorkowce kałowe 

 

T 

Skawinka od 
Głogoczówki do ujścia 
PLRW2000192135699 

Skawinka 
powyżej 
Skawiny 

9,0 A3 A2 – OWO 
 

 A3--liczba bakterii 
grupy coli, liczba 
bakterii grupy coli 
typu kałowego  

 

T 

Cedron 
PLRW20001221356899 

Potok Żuk Stronie 2,6 A2 A1 
A2--liczba bakterii grupy 
coli, liczba bakterii grupy 
coli typu kałowego 

T 

Sanka 
PLRW20007213589 

Sanka powyżej ujęcia 3,3 poza A3 
poza A3 – zawiesina 

ogólna, ChZT-Cr 

A3--liczba bakterii grupy 
coli, liczba bakterii grupy 
coli typu kałowego 

N 

Rudawa od Racławki do 
ujścia 
PLRW20009213699 

Rudawa Podkamycze 9,3 A3 
A3 – zawiesina 

ogólna 

A3--liczba bakterii grupy 
coli, liczba bakterii grupy 
coli typu kałowego 

N 

Dłubnia od Minóżki (bez 
Minóżki) do ujścia 
PLRW20009213769 

Dłubnia Kończyce 10,4 A3 
A3 – zawiesina 

ogólna 

A3--liczba bakterii grupy 
coli, liczba bakterii grupy 
coli typu kałowego 

T 

Źródło: Ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia roku w województwie małopolskim w 2016 roku, WIOS Kraków 
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5.4.2. Wody podziemne 
 

Powiat Krakowski jest jednym z najzasobniejszych w województwie małopolskim w wody 
podziemne. Decydują o tym zasobne w wodę formacje skalne górnej jury oraz kredy i związane 
z nimi główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP). Cztery takie zbiorniki znajdują się na terenie 
Powiatu (częściowo lub fragmentarycznie). 
Duże zasoby znajdują się w części północnej Powiatu, natomiast obszarem o deficycie wód 
podziemnych są tereny południowej, tj. głównie gminy: Świątniki Górne, Mogilany, Skawina 
i Igołomia-Wawrzeńczyce. Powiat Krakowski charakteryzuje się także dużą gęstością 
i wydajnością źródeł, głównie w dorzeczu Rudawy i Prądnika. 
 
Tabela 26. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych na terenie Powiatu Krakowskiego 

Nr. 
zbiornika 

Nazwa zbiornika 
Wiek 

utworów 
Typ ośrodka 

Rodzaj 
ochrony 

326 Krzeszowice- Pilica J3 szczelinowo- krasowy ONO i OWO 
409 Niecka Miechowska K2 szczelinowy ONO i OWO 
454 Olkusz- Zawiercie T1, T2 szczelinowo- krasowy ONO i OWO 
450 Dolina Rzeki Wisła (Kraków) QD porowy ONO i OWO 

Q – czwartorzęd, T1 – trias dolny (pstry piaskowiec), T2 – trias środkowy (wapień muszlowy), J3- jura dolna; K2- 
kreda środkowa; ONO – obszar najwyższej ochrony, OWO – obszar wysokiej ochrony 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w roku 2010. 
 
Wody podziemne zgromadzone w GZWP są to wody wysokiej jakości. Biorąc pod uwagę czas 
przenikania zanieczyszczeń do zbiornika, który wynosi w ich przypadku 25 lat, zbiorniki te należy 
uznać za zagrożone. Najbardziej zagrożony jest zbiornik jurajski Krzeszowice – Pilica ze względu 
na występujący w rejonie Olkusza lej depresyjny o zasięgu regionalnym.  

Na terenie Powiatu Krakowskiego oprócz wód zwykłych, występują tu również siarczkowe wody 
lecznicze (okolice Krzeszowic) i wody termalne (okolice Słomnik i Racławic). 

Powiat Krakowski charakteryzuje się dużą gęstością i wydajnością źródeł. Szczegółowe dane 
zawiera opracowanie Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ „Źródła Wyżyny 
Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej. Zmiany w latach 1973-2000” [Chełmicki W., 2001]. 
Największa ilość źródeł występuje w zlewni Rudawy (35 źródeł) i Prądnika (25 źródeł). Źródła 
o dużej wydajności tj. powyżej 60 l/s występują w Jerzmanowicach, Czubrowicach i Łazach – 
zlewnia Rudawy. Wydajność pozostałych źródeł w tej zlewni waha się na ogół w granicach 1,5-
15 l/s. W zlewni Prądnika wydajność źródeł dochodzi maksymalnie do 15 l/s, a najwięcej źródeł  o 
średniej wydajności tj. 5-15 l/s wypływa w Pieskowej Skale i Sąspowie. Oprócz wyżej 
wymienionych zlewni źródła występują również w przyrzeczu Wisły oraz w zlewni Dłubni 
i Szreniawy. W najkorzystniejszej sytuacji jest gmina Jerzmanowice-Przeginia, na terenie której 
występuje największa ilość wydajnych źródeł. Faktem niepokojącym jest występujące zjawisko 
zaniku źródeł lub zmniejszenia ich wydajności. 
 

Jakość wód podziemnych 
Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określają następujące akty prawne:  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów                           
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 85), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015, poz. 1989). 

Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska               
w Krakowie. Monitoring wód podziemnych obejmuje punkty pomiarowe, monitorujące wszystkie 
główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP), użytkowe poziomy wodonośne, obszary 
zwiększonego drenażu oraz obszary szczególnie zagrożone przez przemysł. Uwzględnia warunki 
hydrogeologiczne w ujęciu regionalnym i lokalnym oraz występowanie potencjalnych ognisk 
zanieczyszczeń i zagrożeń wód podziemnych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r., oceny jakości 
elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych oraz oceny stanu chemicznego i stanu 
ilościowego wód podziemnych dokonuje się dla każdego okresu, do którego stosuje się plan 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Zarówno badania jak i oceny stanu wód 
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podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych wykonuje państwowa służba 
hydrogeologiczna (art. 155a ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity, Dz. 
U. 2017 poz. 1566 ze zm.). Przy określaniu klasy jakości wód podziemnych (I – V) w punkcie 
pomiarowym dopuszcza się przekroczenie elementów fizykochemicznych, gdy jest ono 
spowodowane przez naturalne procesy, z zastrzeżeniem, że to przekroczenie nie dotyczy 
elementów fizykochemicznych oznaczonych w załączniku symbolem „H” (substancje 
niebezpieczne) i mieści się w granicach przyjętych dla kolejnej niższej klasy jakości wody. 
W przypadku większej liczby badań monitoringowych w ciągu roku do porównań przyjmuje się 
wartość średniej arytmetycznej stężeń badanych elementów fizykochemicznych uzyskanych 
z rocznych wyników badań monitoringowych w punkcie pomiarowym. 
Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód 
podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. 
Badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych w województwie małopolskim 
w 2016 roku prowadzono w ramach: 

- monitoringu diagnostycznego, którym objęte były wszystkie jednolite części wód 
podziemnych, 

- monitoringu operacyjnego, obejmującego jednolite części wód podziemnych o statusie 
zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu. 

Realizowano tu: 
- monitoring wód podziemnych zagrożonych nie osiągnięciem dobrego stanu chemicznego, 
- monitoring płytkich wód podziemnych zlokalizowanych na obszarach szczególnie 

narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, 
- monitoring wód podziemnych reprezentujących słaby stan chemiczny. 

Wyniki badań monitoringowych, przeprowadzonych w 2016 roku poddano ocenie zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85). Za podstawę określenia 
klas jakości wód przyjęto graniczne wartości grupy 30 wskaźników wchodzących w zakres badań 
diagnostycznych. W oparciu o rozporządzenie wyróżnia się pięć klas jakości wód podziemnych. 
Od I do III klasy czystości stan chemiczny wód określa się jako dobry. Powyżej, tj. IV i V klasy 
czystości mówi się o słabym stanie chemicznym wód.  
 
W 2016 r. ocenę stanu jakości wód podziemnych dokonano w oparciu o monitoring diagnostyczny. 
Wyniki pomiarów przedstawia tabela poniżej:  
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Tabela 27. Ocena stanu wód podziemnych w ppk na terenie Powiatu Krakowskiego w ramach monitoringu diagnostycznego w 2016 roku. 

Gmina/ 
miejscowość 

JCWPd 
172 

Użytkowanie 
terenu 

Klasa jakości – 
wskaźniki 
fizyczno - 

chemiczne 

Końcowa klasa 
jakości 

Wskaźniki decydujące o danej klasie 

II III IV V 

Iwanowice/  
Lesieniec 

131 grunty orne III III HCO3 temp, O2, Ca - - 

Igołomia-
Wawrzeńczyce/ 
Pobiednik Mały 

148 zabudowa wiejska V IV temp., PEW HCO3,  O2 Fe, SO4, Ca Mn 

Skawina/ 
Facimiech 

160 grunty orne IV III 
NH4, temp, 

PEW, HCO3, 
Na, O2, Ca 

Mn, Cl Fe - 

Objaśnienia: JCWPd - zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach 
wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego 
stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. 
Źródło: Wyniki badań monitoringowych wód podziemnych – wyniki pomiarów w 2016 roku – wskaźniki nieorganiczne, WIOŚ Kraków. 
 
W badanych punktach wody podziemne zostały zakwalifikowane: 

- w dwóch punktach do III klasy jakości, 
- w jednym punkcie do IV klasy jakości. 

 
Tabela 28. Ocena stanu wód podziemnych w ppk na terenie Powiatu Krakowskiego w ramach monitoringu diagnostycznego w 2017 roku. 

Gmina/ 
miejscowość 

JCWPd 
172 

Użytkowanie 
terenu 

Klasa jakości – 
wskaźniki 

nieorganiczne 

Końcowa klasa 
jakości 

Wskaźniki decydujące o danej klasie 

II III IV V 

Słomniki/ 
Słomniki 

132 
zabudowa miejska 

zwarta 
III III 

SO4, temp, 
PEW, Mg, Se, 

Cl, Ni 
NO3, HCO3, Ca - - 

Objaśnienia: JCWPd - zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach 
wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego 
stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. 
Źródło: Wyniki badań monitoringowych wód podziemnych – wyniki pomiarów w 2017 roku – wskaźniki nieorganiczne, WIOŚ Kraków. 
 
W badanym punkcie wody podziemne zostały zakwalifikowane do III klasy jakości. 
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Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
Monitoring jakości wody prowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 
listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 
poz. 1989).  
Przy dokonywaniu oceny jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi wykorzystywane są 
wyniki badań wody uzyskiwane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również 
wyniki badań udostępniane przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, a wykonywane  
w laboratoriach zatwierdzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
Według opracowanych przez PSSE w Krakowie obszarowych ocen jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi w 2016 roku na terenie Powiatu Krakowskiego stwierdzono: 

- liczba ludności zaopatrywanej z wodociągów: 242 830, 
- odsetek ludności zaopatrywanej w wodę z instalacji wodociągowych: 94,6 %, 
- liczba wodociągów ogółem: 101, 
- liczba wodociągów skontrolowanych: 101, 
- liczba wodociągów okresowo wyłączonych: 4, 
- liczba wodociągów w których wodę oceniono jako warunkowo przydatną do spożycia: 2. 

 
5.4.2. Gospodarka wodno-ściekowa. 

Zaopatrzenie w wodę  
W Powiecie Krakowskim odbiorcy wody zaopatrują się w wodę z sieci wodociągowej lub ze studni 
gospodarskich. Na terenie Powiatu woda dla potrzeb ludności pozyskiwana jest z ujęć 
podziemnych za pomocą licznych studni wierconych (m.in. Krzeszowice, Skała, Skawina, 
Zabierzów, Jerzmanowice-Przeginia i Sułoszowa – obejmuje ok. 70 % mieszkańców Powiatu) oraz 
z wód powierzchniowych (dotyczy gmin położonych w części południowej powiatu). Podstawowe 
dane dotyczące sieci wodociągowej i systemu zaopatrzenia mieszkańców powiatu w wodę zostały 
zawarte w tabelach poniżej.  
W Powiecie Krakowskim długość czynnej sieci rozdzielczej wyniosła w 2016 r. 2 698,1 km. Udział 
ludności korzystającej z sieci wodociągowej do ludności ogółem zamieszkującej dany obszar 
plasuje Powiat Krakowski na 6 miejscu wśród powiatów województwa małopolskiego. W Powiecie 
Krakowskim infrastruktura komunalna w obszarze gospodarki wodno-ściekowej  z roku na rok 
ulega sukcesywnej poprawie. Obecnie Powiat Krakowski charakteryzuje się stosunkowo wysokim  
wskaźnikiem zwodociągowania (92,7 %), wyższym od średniego wskaźnika zwodociągowania dla 
województwa małopolskiego (81,4 %). 
 
Tabela 29. Wskaźnik zwodociągowania powiatów województwa małopolskiego. 

Lp. Powiat 
Wskaźnik 

zwodociągowania  [%] 
1. m. Tarnów 100,0 
2. m. Kraków 99,7 
3. chrzanowski 99,3 
4. olkuski 98,5 
5. oświęcimski 98,1 
6. krakowski 92,7 
7. proszowicki 91,8 
8. wielicki 90,1 
9. dąbrowski 88,4 
10. miechowski 87,7 
11. m. Nowy Sącz 85,5 
12. wadowicki 85,3 
13. bocheński 76,1 
14. tatrzański 74,7 
15. brzeski 74,3 
16. tarnowski 71,6 
17. myślenicki 70,4 
18. nowosądecki 53,8 
19. limanowski 51,4 
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Źródło: www.stat.gov.pl 2016 
 
Z poziomu gmin, najwyższe wskaźniki zwodociągowania w Powiecie Krakowskim odnotowano 
w gminach: Kocmyrzów-Luborzyca, Zabierzów, Skała i Skawina  (powyżej 98 %), zaś najniższe 
w gminach: Igołomia-Wawrzeńczyce (ok. 50 %) oraz Słomniki (ok. 77 %). 
Zwodociągowanie gmin na terenie powiatu przedstawia tabela poniżej:  
 
Tabela 30. Zwodociągowanie gmin w Powiecie Krakowskim w [%]: 

Gmina 
Wskaźnik 

zwodociągowania [%] 
Kocmyrzów-Luborzyca 99,8 
Zabierzów 99,1 
Skała 98,1 
Skawina 98,0 
Jerzmanowice-Przeginia 97,8 
Michałowice 96,1 
Wielka Wieś 95,6 
Świątniki Górne 95,2 
Krzeszowice 94,6 
Sułoszowa 93,7 
Iwanowice 91,4 
Zielonki 91,1 
Liszki 90,3 
Mogilany 89,1 
Czernichów 85,6 
Słomniki 77,0 
Igołomia-Wawrzeńczyce 50,9 

Powiat Krakowski 92,7 

Źródło: www.stat.gov.pl 
 
Na przestrzeni lat 2012-2016 ogólna długość sieci wodociągowej na terenie Powiatu: 

- powiększyła się o ok. 212,4 km, 
- wzrosła liczba przyłączy o 6 633 szt., 
- ilość wody dostarczanej gospodarstwom domowym wzrosła o 743,4 dam3, 
- średnie zużycie wody na mieszkańca wzrosło o 1,8 m3.  

 
Tabela 31. Sieć wodociągowa w Powiecie Krakowskim. 

Parametr jdn 2012 2013 2014 2015 2016 
Różnica 

2016:2012 

Długość czynnej sieci 
rozdzielczej (bez przyłączy) km 2 485,7 2 581,9 2 608,2 2 644,0 2 698,1 212,4 

Przyłącza do budynków szt. 67 054 68 250 69 879 71 792 73 687 6 633 
Woda dostarczona 
gospodarstwom domowym dam3 7 783,6 7 845,2 7 868,5 8 249,5 8 527,0 743,4 

Źródło: www.stat.gov.pl 
 
 

Odprowadzenie ścieków 
Zanieczyszczenie wód odbywa się na wszystkich etapach jej obiegu w środowisku, a główne 
źródła zanieczyszczenia wód stanowią:  

- ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzane z miast i wsi;  
- spływy powierzchniowe z terenów rolniczych;  

20. nowotarski 49,1 
21. gorlicki 40,1 
22. suski 39,2 

Województwo małopolskie: 81,4 
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- spływy z terenów przemysłowych oraz składowisk odpadów;  
- zrzuty niezorganizowane ze źródeł lokalnych (z terenów nie posiadających kanalizacji);  
- zanieczyszczenia atmosferyczne.  

Ścieki z terenu miast obejmują zużytą wodę na cele bytowo – gospodarcze, ze wzrastającą 
ilością substancji chemicznych typu: fosforany pochodzące ze zużytych środków do mycia 
i prania. Źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych są również opady 
atmosferyczne, które spłukują zanieczyszczenia zalegające na dachach, ulicach i placach.  
Natomiast skład ścieków przemysłowych jest bardziej zróżnicowany i zależy od procesu 
technologicznego, w których ścieki powstają i stosowanych w procesie surowców. Istotnym 
źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych są spływy ścieków z obszarów rolniczych, 
z których opady atmosferyczne spłukują dużą część nawozów sztucznych oraz chemicznych 
środków ochrony roślin. Związki azotu i fosforu ze spływów powierzchniowych powodują 
postępowanie procesu eutrofizacji wód, zwłaszcza jezior o małym odpływie wody. 
Zanieczyszczenie wód ze spływów obszarowych wynika głównie z niewłaściwie prowadzonej 
gospodarki rolnej, nieprawidłowości w stosowaniu nawozów sztucznych i pestycydów.  
Zasadniczym zagrożeniem dla wód są liczne, punktowe, rozrzucone przestrzennie źródła 
zanieczyszczeń, szczególnie na terenach wiejskich osiedli o luźnej strukturze jednostki osadniczej, 
które wyposażone są w wodociągi, a nie posiadają systemów kanalizacji. Tego typu zabudowa 
utrudnia budowę systemu kanalizacji. Rozwiązania tego typu skutkują w wielopunktowym skażeniu 
wodonośnej warstwy gruntu i wody gruntowej.  
Obecnie Powiat Krakowski spośród wszystkich powiatów województwa małopolskiego odznacza 
się  średnim wskaźnikiem skanalizowania 54,6 %, niższym do średniego wskaźnika dla 
województwa małopolskiego – 62,6 %. 
Na koniec 2016 r. długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie Powiatu Krakowskiego wynosiła 
ok. 1 923,5 km. Obserwuje się stosunkowo wysoki poziom przyrostu długości sieci kanalizacyjnych 
na terenie Powiatu w ostatnich latach (w latach 2012-2016 r. – 677,2 km).  
 
Tabela 32. Wskaźnik skanalizowania powiatów województwa małopolskiego. 
 

Źródło:www.stat.gov.pl2016 
 

Na terenach wiejskich w przypadku braku zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków 
sanitarnych, ścieki są zbierane w przydomowych szambach i wywożone taborem asenizacyjnym.   

Lp. Powiat 
Wskaźnik 

skanalizowania  [%] 
1. m. Kraków 91,8 
2. m. Tarnów 87,7 
3. m. Nowy Sącz 85,3 
4. chrzanowski 66,7 
5. oświęcimski 64,6 
6. tatrzański 63,4 
7. nowotarski 60,2 
8. myślenicki 59,0 
9. olkuski 56,7 
10. bocheński 56,5 
11. gorlicki 56,0 
12. krakowski 54,6 
13. tarnowski 50,8 
14. wadowicki 50,0 
15. wielicki 47,0 
16. nowosądecki 43,5 
17. dąbrowski 41,6 
18. limanowski 35,8 
19. brzeski 35,3 
20. suski 35,1 
21. proszowicki 33,9 
22. miechowski 29,1 

Województwo małopolskie: 62,6 
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Z punktu widzenia na odsetek ludności korzystającej z kanalizacji najwyższe wskaźniki notuje się 
w gminach: Zabierzów, Krzeszowice, Skawina, Wielka Wieś, Zielonki, Sułoszowa i Skała (powyżej 
60 %), zaś najniższe – w gminach Kocmyrzów-Luborzyca, Iwanowice i Igołomia-Wawrzeńczyce. 
 
Tabela 33. Skanalizowanie gmin w Powiecie Krakowskim w [%]: 

Gmina 
Wskaźnik 

skanalizowania [%] 
Zabierzów 91,9 
Krzeszowice 73,7 
Skawina 72,9 
Wielka Wieś 65,7 
Zielonki 64,9 
Sułoszowa 64,2 
Skała 62,0 
Liszki 55,8 
Świątniki Górne 38,8 
Czernichów 38,6 
Mogilany 38,6 
Słomniki 29,4 
Jerzmanowice-Przeginia 28,0 
Michałowice 23,1 
Kocmyrzów-Luborzyca 20,9 
Iwanowice 9,7 
Igołomia-Wawrzeńczyce 3,7 

Powiat Krakowski 54,6 

Źródło: www.stat.gov.pl 
 
Na przestrzeni lat 2012-2016 na terenie Powiatu Krakowskiego: 

- ogólna długość sieci kanalizacyjnej powiększyła się o 677,2 km, 
- liczba przyłączy do budynków wzrosła o 13 860 szt., 
- ilość ścieków komunalnych odprowadzanych razem zwiększyła się o 2 388 dam3. 

 

Tabela 34. Sieć kanalizacyjna w Powiecie Krakowskim. 

Parametr jdn 2012 2013 2014 2015 2016 
Różnica 

2016:2012 

Długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej (bez 
przyłączy) 

km 1 246,3 1 314,6 1 654,9 1 809,8 1 923,5 677,2 

Przyłącza do budynków szt. 26 057 27 305 31 302 37 350 39 917 13 860 
Ścieki komunalne 
odprowadzone razem dam3 4 487,0 5 441,0 5 609,0 6 292,0 6 875,0 2 388,0 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 
Tabela 35. Sieć kanalizacyjna w Powiecie Krakowskim. 

Gmina 

Długość czynnej 

sieci 

kanalizacyjnej 

ogółem) 

Ścieki komunalne 

odprowadzone 

razem 

Połączenia do 

budynków 

[km] dam3 szt. 

Czernichów 84,0 248,0 1 802 

Igołomia-Wawrzeńczyce 1,3 10,0 47 

Iwanowice 15,3 41,0 265 

Jerzmanowice-Przeginia 34,3 138,0 870 

Kocmyrzów-Luborzyca 34,5 78,0 788 

Krzeszowice 296,8 809,0 5 925 
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Liszki 175,0 446,0 3 094 

Michałowice 27,1 125,0 436 

Mogilany 62,0 283,0 1 578 

Skała 100,5 212,0 2 371 

Skawina 244,4 1 546,0 5 136 

Słomniki 25,2 126,0 839 

Sułoszowa 82,1 131,0 1 207 

Świątniki Górne 26,5 127,0 668 

Wielka Wieś 172,9 429,0 2 905 

Zabierzów 341,0 1 321,0 7 084 

Zielonki 200,6 805,0 4 902 

Powiat Krakowski 1 923,5 6 875,0 39 917 
Źródło: www.stat.gov.pl  
 

Odsetek osób obsługiwanych przez oczyszczalnie w Powiecie Krakowskim wyniósł w 2016 r. ok. 
60 % (w tym w miastach: 94,1 % i na terenach wiejskich 53,2 %). Według stanu na 2018 r. 
funkcjonują 23 komunalne oczyszczalnie ścieków, w tym 7 z podwyższonym usuwaniem 
biogenów. Oczyszczalnie pracują we wszystkich miastach Powiatu, największe o przepustowości 
projektowanej ok. 7 000 m3/d w Krzeszowicach i Skawinie, a nieco mniejsze w Słomnikach 
i Skale. W gminach wiejskich sytuacja jest znacznie mniej korzystna.  
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Tabela 36. Oczyszczalnie ścieków w Powiecie Krakowskim. 
Gmina / 

Miejscowość 
RLM Q  Warunki Odbiornik 

Czernichów/Przeginia  
Duchowna (planowana 
modernizacja) 

9 600 
Qśrd= 1 130 m3/d 
Qmaxh = 200 m3/h  
Qmaxr = 412 450 m3/r 

BZT5 – 25, ChZT – 125, zaw. ogólna – 35, azot ogólny -15 
fosfor ogólny – 2, substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 20 
(badania potoku 10 m powyżej i 50,0 m poniżej wylotu) 

potok Rudno 
 
(N 50°1’48,88’’,  
E 19°37’41,66’’) 

Krzeszowice/Rudno 900 
Qśr= 188,8 m3/d  
Qmaxh = 27,0 m3/h 

BZT5 – 40, ChZT – 150, zaw. ogólna - 50 
ciek bez nazwy / zlewnia rzeki 
Chechło 

Krzeszowice/Krzeszowice 36 000 
Qśr= 6 365 m3/d 
Qmaxd= 10 965 m3/d 
Qmaxh = 600 m3/h 

BZT5 – 15, ChZT – 125, zaw.ogólna – 35, azot ogólny - 15 
fosfor ogólny – 2, węglow. rop. - 15  
(badania potoku 10,0 powyżej i 30,0 m poniżej wylotu) 

potok 
Krzeszówka 

Krzeszowice/Zalas  2 500 
Qśrd= 400 m3/d  
Qmaxh= 32 m3/h 
Qmaxr =146 000 m3/r 

BZT5 – 25, ChZT – 125, zaw. ogólna - 35  
(badania potoku 10,0 powyżej i 5,0 m poniżej wylotu) 

potok Rudno 
(N 50.080804°,  
E19.588494°) 

Krzeszowice/Frywałd 2 600 
Qśrd= 416 m3/d,  
Qmaxh= 35,36 m3/h,  
Qmaxr =189 800 m3/r 

BZT5 – 25, ChZT – 125, zaw. ogólna - 35  
(badania cieku 10,0 m powyżej i 20,0 m poniżej wylotu) 

ciek bez nazwy/zlewnia rzeki  
Sanki 
(N50°5'26.93", E19°39'51.26"), 

Iwanowice/Iwanowice 3 072 
Qśrd= 450 m3/d,  
Qmaxd= 562 m3/d 

BZT5 – 25, ChZT – 125, zaw. ogólna - 35  
(badania cieku 10,0 m powyżej i 10,0 m poniżej wylotu) 

potok Dłubnia 
 
(N50°12”31.15"E19°58'28.31") 

Jerzmanowice-Przeginia/  
Szklary (w budowie) 

5 400 
Qśrd= 648 m3/d,  
Qmaxd= 842,4 m3/d,  
Qmaxh =70,2 m3/h  

BZT5 – 25, ChZT – 125, zaw. ogólna - 35 
potok Szklarka 
km 3+311  

Jerzmanowice-Przeginia/ 
Żary 

4 500 
Qśrd= 700 m3/d,  
Qmaxh= 910 m3/h 

BZT5 – 25, ChZT – 125, zaw. ogólna - 35 
potok Racławka 
km 4+575 

Liszki/Piekary 16 573 
Qśrd= 1 600 m3/d,   
Qmaxh = 220 m3/h,  
Qmaxr= 803 000 m3/r 

BZT5 – 15, ChZT – 125, zaw.ogólna - 35 azot ogólny - 15  
fosfor ogólny - 2  

rów nr 4 
w zlewni rzeki Sanki 

Mogilany/Włosań 7 000 
Qśrd= 700 m3/d,  
Qmaxh =75,80 m3/h  
Qmaxr= 332 150 m3/r 

BZT5 – 25, ChZT – 125, zaw. ogólna – 35 
(badania potoku 40,0 powyżej i 40,0 m poniżej wylotu) 

potok Podstyrze 
(Włosanka) 
(N49°55'11.5993"E19°53'17.284"), 

Mogilany/Lusina 7 000 
Qśrd= 700 m3/d,  
Qmaxd= 910 m3/d, 
Qmaxh =75 m3/h  

Pozwolenie wodnoprawne udzielił Prezydent Miasta Krakowa 
rzeka Wilga 
km 17+970 
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Skała/Ojców (podano 
parametry ważne do 
30.06.2017 r. Nowy 
wniosek z dnia 
28.04.2017 r. został 
przekazany, zgodnie z 
kompetencjami, do PGW 
Wody Polskie. 

399 

Qdśr= 68 m3/d,   
Qdmax= 88,4 m3/d,  
Qhśr= 3,68 m3/h,  
Qhmax= 6,63 m3/h 

BZT5 – 25, ChZT – 125, zaw. ogólna – 35, azot ogólny – 15 
fosfor ogólny - 2 

potok Prądnik  

Skała/Nowa  Wieś  6 705 
Qśrd= 1700 m3/d,   
Qmaxh = 125 m3/h,  
Qmaxr= 750 000 m3/r 

BZT5  - 25, ChZT – 125, zaw. ogólna – 35, azot ogólny – 15 
fosfor ogólny - 2 

ciek (potoku  
Smródka) 
(N50°14'14.35" 
E19°52'11.78") 

Słomniki/Słomniki 9 840 
Qśrd= 1450 m3/d,   
Qmaxh = 188 m3/h 

BZT5  - 25, ChZT – 125, zaw. ogólna - 35 
rzeka  
Szreniawa 

Sułoszowa/Wola  
Kalinowska  

6 000 
Qśrd= 500 m3/d,  
Qmaxh = 50 m3/h,  
Qmaxr.= 219 000 m3/r 

BZT5 – 25, ChZT – 125, zaw. ogólna – 35 
(badania potoku 10,0 m poniżej wylotu i 5,0 i 80,0 m powyżej)  

potok Prądnik 
(N50°14'6.64" 
E19°49'2.06") 

Świątniki Górne/Świątniki 
Górne 

1 267 
Qśrd= 265 m3/d,  
Qmaxh = 23 m3/h 

BZT5 – 40, ChZT – 150, zaw. ogólna- 50  ciek, dopływ potoku Sieprawka 

Skawina/Skawina 92 000 
Qśrd= 27 338 m3/d,  
Qmaxh = 1 060 m3/h,  
 

BZT5 – 15, ChZT – 125, zaw.ogólna – 35, azot ogólny - 15   
fosfor ogólny – 2, pH - 6,5-9,0, chlorki – 1000, siarczany - 500  
substancje powierzchniowo czynne anionowe- 5,  
substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 50 
(badania rzeki 30,0 powyżej i 10,0 m poniżej wylotu) 

rzeka 
Skawinka 

Wielka Wieś/Giebułtów 
 

9 990 

Prądnik : 
Qśrd= 306 m3/d,  
Qmaxh = 59,6m3/h,  
Sudół: 
Qśrd= 794 m3/d,  
Qmaxh = 46 m3/h,  

BZT5  - 25, ChZT – 125, zaw. ogólna – 35 
(Sudół: badania 100,0 m poniżej wylotu i 50,0 m powyżej) 
(Prądnik: badania 100,0 m  poniżej wylotu i 50,0 m powyżej) 

rzeka Prądnik  
(N50°8'28.58", E19°53'31.94"), 
i  potok Sudół 
(N50°7'35.16", E19°53'22.24"), 

Zabierzów/Radwanowice 765 
Qśrd=164 m3/d,  
Qmaxh = 220 m3/h,  
Qmaxr.= 80 300 m3/r 

BZT5 – 40, ChZT – 150, zaw. ogólna - 50  
potok bez nazwy/zlewnia rzeki 
Rudawy 

Zabierzów/Niegoszowice 4 700 
Qśrd= 800 m3/d,  
Qmaxh = 98 m3/h,  
Qmaxr.= 292 000m3/r 

BZT5  - 25, ChZT – 125, zaw.ogólna - 35  
rów/ujście do potoku Będkówka/ 
zlewnia rzekiRudawy 

Zabierzów/Zelków 1 075 
Qśrd= 195 m3/d,  
Qmaxh = 150 m3/h,  
Qmaxr.= 54 750 m3/r 

BZT5  - 40, ChZT – 150, zaw.ogólna - 50  
potok Kluczwoda/zlewnia rzeki 
Rudawy 
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Zabierzów/Balice 
aglomeracja 
RLM 6 500 

Qśrd= 800 m3/d,  
Qmaxh = 98 m3/h, 

Pozwolenie wodnoprawne udzielił Prezydent Miasta Krakowa  
potok Olszanicki/dopływ rzeki 
Rudawy 

Czernichów/Wołowice 10 203 
Qśrd = 1250 m3/d 
Qmaxd = 1500 m3/d 

ph – 6,5 do 9,0, BZT5 – 25, ChZT – 125, zaw. ogól. – 35 
subst. ekstr. się eterem naftowym – 20, azot ogólny – 15 
fosfor ogólny - 2 

Rów melioracyjny – lewobrzeżny 
dopływ rzeki Wisły w km 53+670 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Krakowie. 
 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAKOWSKIEGO 
NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2022-2025 

 

78 
 

Podstawowe parametry oczyszczalni komunalnych i przemysłowych na terenie Powiatu 
Krakowskiego przedstawiają tabele poniżej: 
 
Tabela 37. Dane związane z komunalnymi oczyszczalniami ścieków na terenie Powiatu 
Krakowskiego. 
 jm. 2012 2013 2014 2015 2016 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: 

BZT5 kg/rok 69 970 54 157 44 028 33 653 48 813 

ChZT kg/rok 291 658 269 178 275 621 257 948 350 304 

Zawiesina ogólna kg/rok 47 941 52 738 49 645 40 946 58 094 

Azot ogólny kg/rok 43 716 50 144 40 721 46 251 56 530 

Fosfor ogólny kg/rok 3 685 7 163 5 123 3 797 6 140 

Osady wytworzone w ciągu roku Mg 1 594 1 811 2 492 3 076 3 331 
Źródło: www.stat.gov.pl  
 

W poniższej tabeli podano aktualne dane o liczbie funkcjonujących zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach Powiatu Krakowskiego. 
 
Tabela 38. Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków w poszczególnych 
gminach na terenie Powiatu Krakowskiego. 

Lp. Gmina 

Liczba zbiorników 

bezodpływowych 

Liczba przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

[szt.] [szt.] 

1. Czernichów 1 565 87 

2. Igołomia-Wawrzeńczyce 1 870 5 

3. Iwanowice b.d. 17 

4. Jerzmanowice-Przeginia 2 067 91 

5. Kocmyrzów-Luborzyca 4 400 596 

6. Krzeszowice 2 093 33 

7. Liszki 1 400 86 

8. Michałowice 1 806 400 

9. Mogilany 2 690 43 

10. Skała 719 69 

11. Skawina 2 864 223 

12. Słomniki 2 161 58 

13. Sułoszowa 221 1 

14. Świątniki Górne 1 766 82 

15. Wielka Wieś 243 20 

16. Zabierzów 300 16 

17. Zielonki 1 279 98 

 Powiat Krakowski razem: 27 444 1 925 

Żródło: Na podstawie informacji podanych przez gminy Powiatu Krakowskiego. 
 
Kanalizacja deszczowa 
Oprócz ścieków wytwarzanych przez bytowanie ludzi na terenie miejscowości powstają wody 
opadowe. Ten rodzaj ścieków związany jest z występowaniem zwartej zabudowy z małą ilością 
odsłoniętej gleby. Konieczne jest zatem zbieranie tych wód i odprowadzanie poza obręb 
miejscowości. Zanieczyszczenia wód ujmowanych do kanalizacji opadowej może mieć różne 
przyczyny: 

- zanieczyszczenie obejść wiejskich odchodami zwierzęcymi, resztkami pasz itp. 
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- zanieczyszczenie ulic substancjami ropopochodnymi, 
- śmieci wyrzucone poza kubły, sterty śmieci usytuowanych na terenach do tego nie 

przygotowanych, 
- zanieczyszczenie dróg i ulic wynikające z ruchu samochodów i pieszych.  

Podstawowe zanieczyszczenia ścieków opadowych to przede wszystkim zawiesiny nieorganiczne 
i substancje ropopochodne.  
 
W celu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenie Powiatu 
Krakowskiego utworzono aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktau 
Akcesyjnego. Według opracowanego „Sprawozdania z wykonania Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2016” stan realizacji zadań (w zakresie tylko 
parametru „% mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego”) w poszczególnych 
aglomeracjach na terenie Powiatu Krakowskiego przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 39. Wykonanie KPOSK w aglomeracjach na terenie Powiatu Krakowskiego. 

Lp 
Nr 

aglomeracji 
Nazwa aglomeracji Gmina wiodąca Gminy w aglomeracji 

Udział (%) 
mieszkańców 

korzystających z sieci 
kanalizacyjnej 

Realizacja na dzień 
31.12.2016 r. 

Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego 

1. PLMP009 Skawina Skawina Skawina 93,09 
2. PLMP020 Krzeszowice Krzeszowice Krzeszowice 93,76 
3. PLMP36 Słomniki Słomniki Słomniki 90,10 
4. PLMP085 Skała Skała Skała 75,44 

5. PLMP094 
Zabierzów-

Niegoszowice 
Zabierzów Zabierzów 97,81 

6. PLMP110 Sułoszowa Sułoszowa Sułoszowa 95,71 

7. PLMP111 
Jerzmanowice-
Przeginia-Żary 

Jerzmanowice-
Przeginia 

Jerzmanowice-
Przeginia, 

Krzeszowice 
75,22 

8. PLMP120 
Zabierzów-

Balice 
Zabierzów Zabierzów 96,48 

9. PLMP124 Mogilany-Lusina Mogilany Mogilany 44,76 

10. PLMP127 
Krzeszowice-

Zalas 
Krzeszowice 

Krzeszowice-
Alwernia 

42,92 

11. PLMP140 Liszki-Piekary Liszki Liszki 93,07 
12. PLMP147 Wielka Wieś Wielka Wieś Wielka Wieś 94,39 

13. PLMP165 
Mogilany-
Włosań 

Mogilany Mogilany 75,80 

14. PLMP169 Iwanowice Iwanowice Iwanowice 36,35 
15. PLMP202 Świątniki Górne Świątniki Górne Świątniki Górne 75,45 

16. PLMP503 
Jerzmanowice-

Przeginia-
Szklary 

Jerzmanowice-
Przeginia 

Jerzmanowice-
Przeginia 

0,00 

17. PLMP516 Czernichów Czernichów Czernichów 58,08 

18. PLMP518 Igołomia 
Igołomia-

Wawrzeńczyce 
Igołomia 0,00 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2016. 

5.4.4. Analiza SWOT. 
 

Tabela 40. Tabela SWOT dla obszaru interwencji zasoby wód, gospodarka wodno - ściekowa. 
MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 
SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

- realizowane inwestycje w zakresie gospodarki wodno 
- ściekowej,  

- prowadzone systematyczne pomiary jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych, 

- stan/potencjał ekologiczny rzek określany głównie 
jako dobry, umiarkowany, słaby i zły 

- średni stopień skanalizawania powiatu, 
- ukształtowanie terenu powiatu – teren górzysty, 
- duży wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych 
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SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- systematyczna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - zanieczyszczenie wód wodami opadowymi i ściekami 
pochodzącymi ze spływów, 

- brak wystarczających środków na realizację 
zaplanowanych przedsięwzięć 

5.4.5. Tendencje zmian 

Zgodnie z wynikami prowadzonego monitoringu, wody powierzchniowe w powiecie są                                         
w badanych punktach określone jako będące stanie/potencjale ekologicznym w większości  
dobrym, umiarkowanym i słabym. Jest to związane głównie z charakterem terenu oraz  
obciążeniem wód ładunkiem substancji zawartych w ściekach komunalnych i przemysłowych. 
Dane statystyczne wskazują, że sukcesywnie zwiększa się odsetek ludności korzystającej ze 
zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków. O stanie wód powierzchniowych 
decydują nie tylko wskaźniki fizykochemiczne, ale i biologiczne czy hydromorfologiczne, co 
oznacza, że przywrócenie czystości wodom powierzchniowym nie spowoduje automatycznie 
dobrego stanu wód. Przywracanie właściwych dla danej części wód elementów biologicznych jest 
procesem długotrwałym.  
Można przypuszczać, że stan wód powierzchniowych zostanie utrzymany bądź będzie ulegał 
stopniowej poprawie, przynajmniej w zakresie wskaźników fizykochemicznych, w dłuższej 
perspektywie poprawie będą również ulegały elementy biologiczne w wodach.  
Dla poszczególnych Jednolitych części wód określane są ryzyka osiągnięcia celów 
środowiskowych dla JCW ujętych w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły, które 
przedstawiono w tabeli poniżej: 
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Tabela 41. Ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych dla JCW ujętych w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły. 
 

Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP 

występującego na terenie 
Powiatu Krakowskiego 

PLRW200002135594 
Kanał Łączański (Kanał 
Łączany-Skawina) 

Dobry - 
niezagrożony - -  

PLRW20001221356699 
Skawinka do 
Głogoczówki 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

 

PLRW20001221356899 
Cedron 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano 
presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń 
wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego 
rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań 
naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie 
krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, 
przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian 
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie 
robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem 
zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu 
renaturalizacji wód powierzchniowych. 

- Obszar Natura 2000 - Cedron 

PLRW2000162135569 
Sosnowianka 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP 

występującego na terenie 
Powiatu Krakowskiego 

przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

PLRW2000162135698 
Rzepnik 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

- Bielańsko – Tyniecki Park 
Krajobrazowy 

PLRW2000162137299 
Wilga 

Zły - zagrożony 2027 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano 
presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń 
wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego 
rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań 
naprawczych. Wdrożenie działań będzie mogło nastąpić dopiero po 
ich rozpoznaniu, dlatego też przewiduje się możliwość wdrożenia 
zaplanowanych działań po roku 2021. W celu rozpoznania przyczyn 
nieosiągnięcia dobrego stanu zaplanowano następujące 
działania:przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia 
przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód. 

 

PLRW2000192135599 
Wisła od Skawy do 
Skawinki 

Zły - zagrożony 2027 

Brak możliwości technicznych. W programie działań zaplanowano 
działanie opracowanie wariantowej analizy sposobu udrożnienia 
budowli piętrzących na odcinku cieku istotnego - Wisła ze 
wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji 
projektowej obejmujące szczegółową analizę lokalnych 
uwarunkowań, mającą na celu dobór optymalnych rozwiązań 
technicznych. Wdrożenie konkretnych działań naprawczych będzie 
możliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. analiz. Brak możliwości 
technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Wpływ działalności 
antropogenicznej na stan JCWP oraz brak możliwości technicznych 
ograniczenia tych oddziaływań na wody, generuje konieczność 

- Bielańsko – Tyniecki Park 
Krajobrazowy 
- Rudniański Park Krajobrazowy 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP 

występującego na terenie 
Powiatu Krakowskiego 

ustalenia mniej rygorystycznych celów w zakresie wskaźników 
charakteryzujących zasolenie. Jednocześnie czas niezbędny dla 
realizacji działania polegającego na ustaleniu wartości granicznej dla 
dobrego stanu lub potencjału, dla parametrów, dla których obniżono 
cel środowiskowy, powoduje konieczność przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów środowiskowych przez JCWP. Występująca 
działalność gospodarcza człowieka związana jest ściśle z 
występowaniem bogactw naturalnych i przemysłowym charakterem 
obszaru zlewni. 

PLRW2000192135699 
Skawinka od 
Głogoczówki do ujścia 

Zły - zagrożony 2027 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja 
przemysłowa. W programie działań zaplanowano działanie 
obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z 
uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z 
art. 136 ust. 3 ustawy – Prawo wodne, mające na celu szczegółowe 
rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe 
było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. 
Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także 
okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, 
dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. 

 

PLRW2000192137759 
Wisła od Skawinki do 
Podłężanki 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Wpływ 
działalności antropogenicznej na stan JCWP oraz brak możliwości 
technicznych ograniczenia tych oddziaływań na wody, generuje 
konieczność ustalenia mniej rygorystycznych celów w zakresie 
wskaźników charakteryzujących zasolenie. Jednocześnie 
czas niezbędny dla realizacji działania polegającego na ustaleniu 
wartości granicznej dla dobrego stanu lub potencjału, dla 
parametrów, dla których obniżono cel środowiskowy, powoduje 
konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów 
środowiskowych przez JCWP. Występująca działalność gospodarcza 
człowieka związana jest ściśle z występowaniem bogactw 
naturalnych i przemysłowym charakterem obszaru zlewni. 

- Bielańsko – Tyniecki Park 
Krajobrazowy 
- Tenczyński Park Krajobrazowy 
 

PLRW200019213799 
Wisła od Podłężanki do 
Raby 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Wpływ 
działalności antropogenicznej na stan JCWP oraz brak możliwości 
technicznych ograniczenia tych oddziaływań na wody, generuje 
konieczność ustalenia mniej rygorystycznych celów w zakresie 
wskaźników charakteryzujących zasolenie. Jednocześnie 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP 

występującego na terenie 
Powiatu Krakowskiego 

czas niezbędny dla realizacji działania polegającego na ustaleniu 
wartości granicznej dla dobrego stanu lub potencjału, dla 
parametrów, dla których obniżono cel środowiskowy, powoduje 
konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów 
środowiskowych przez JCWP. Występująca działalność gospodarcza 
człowieka związana jest ściśle z występowaniem bogactw 
naturalnych i przemysłowym charakterem obszaru zlewni. 

PLRW200026213558 
Stracha 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

- Bielańsko – Tyniecki Park 
Krajobrazowy 
 

PLRW20005212869 
Kozi Bród 

Zły - zagrożony 2027 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja 
komunalna i przemysłowa. W programie działań zaplanowano 
działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w 
zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów 
środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy – Prawo wodne, 
mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie 
tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z 
wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla 
wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań 
naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania 
przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty 
do roku 2027. 

- Park Krajobrazowy Dolinki 
Krakowskie 

PLRW200062135694 
Mogiłka (Wierzbanówka) 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP 

występującego na terenie 
Powiatu Krakowskiego 

nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

PLRW20006213744 
Bibiczanka 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności 

- Park Krajobrazowy Dolinki 
Krakowskie 
 

PLRW20006213746 
Sudół 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

- Park Krajobrazowy Dolinki 
Krakowskie 
- Tenczyński Park Krajobrazowy 
 

PLRW20006213748 
Sudół Dominikański 

Zły - zagrożony 2027 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja 
komunalna. W programie działań zaplanowano działania 
podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, 
które nie są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie 
wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. W związku z 
powyższym wskazano również działanie uzupełniające, obejmujące 

- Dłubniański Park Krajobrazowy 
- Park Krajobrazowy Dolinki 
Krakowskie 

-  
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP 

występującego na terenie 
Powiatu Krakowskiego 

przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania 
działań ukierunkowanych na redukcję fosforu. Z uwagi jednak na 
czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby 
wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie 
mógł być osiągnięty do roku 2027 

PLRW200062137669 
Baranówka 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja 
komunalna. W programie działań zaplanowano działania 
podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, 
które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie 
wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na 
czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby 
wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie 
mógł być osiągnięty do roku 2021 

- Dłubniański Park Krajobrazowy 

PLRW20006213789 
Potok Kościelnicki z 
dopływami 

Zły - zagrożony 2027 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja 
komunalna. W programie działań zaplanowano działania 
podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, 
które nie są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie 
wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. W związku z 
powyższym wskazano również działanie uzupełniające, obejmujące 
przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania 
działań ukierunkowanych na redukcję fosforu. Z uwagi jednak na 
czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby 
wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie 
mógł być osiągnięty do roku 2027 

 

PLRW200062137929 
Igołomski Potok 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowa nie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

 

PLRW200062137949 Zły - zagrożony 2021 Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z  
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP 

występującego na terenie 
Powiatu Krakowskiego 

Ropotek uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

PLRW200062137969 
Rudnik 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności 

 

PLRW200062139269 
Pokojówka* 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

 

PLRW20007212818 
Biała Przemsza do 

Zły - 
niezagrożony 

- - - Dłubniański Park Krajobrazowy 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP 

występującego na terenie 
Powiatu Krakowskiego 

Ryczówka włącznie* 

PLRW200072128429 
Baba* 

Zły - zagrożony 2027 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja 
przemysłowa. W programie działań zaplanowano działanie 
obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z 
uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z 
art. 136 ust. 3 ustawy – Prawo wodne, mające na celu szczegółowe 
rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe 
było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. 
Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, 
następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres 
niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry 
stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027 

- Park Krajobrazowy Dolinki 
Krakowskie 
 

PLRW200062133469 
Chechło do Ropy* 

Zły - zagrożony 2027 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje 
nierozpoznana presja. W programie działań zaplanowano działanie 
obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych, mające na celu 
szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, 
aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z 
wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla 
wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania 
przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty 
do roku 2027. 

- Tenczyński Park Krajobrazowy 
 

PLRW20007213549 
Rudno 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja 
komunalna. W programie działań zaplanowano działania 
podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, 
które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie 
wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na 
czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby 
wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie 
mógł być osiągnięty do roku 2021. 

- Bielańsko-Tyniecki Park 
Krajobrazowy 
- Rudniański Park Krajobrazowy 
- Tenczyński Park Krajobrazowy 
- Obszar Natura 2000 – Rudno 
- Obszar Natura 2000 – 
Rudniański Modraszki -  
Kajasówka 
- Rezerwat przyrody – Dolina 
Potoku Rudno 

PLRW20007213589 
Sanka 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano 
presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń 
wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego 
rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań 
naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 

- Bielańsko-Tyniecki Park 
Krajobrazowy 
- Rudniański Park Krajobrazowy 
Tenczyński Park Krajobrazowy 
- Obszar Natura 2000 – Dolina 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP 

występującego na terenie 
Powiatu Krakowskiego 

zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie 
krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, 
przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian 
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie 
robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem 
zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu 
renaturalizacji wód powierzchniowych 

Sanki 
- Obszar Natura 2000 – 
Rudniańskie Modraszki - 
Kajasówka 
- Rezerwat przyrody – Dolina 
Mnikowska 

PLRW20007213649 
Rudawa do Racławki 

Zły - zagrożony 2027 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja 
hydromorfologiczna. W programie działań zaplanowano działania 
obejmujące opracowanie programu renaturyzacji JCWP. Działanie to 
ma na celu szczegółowe rozpoznanie możliwości redukcji tej presji 
tak, aby możliwe było osiągnięcie dobrego stanu w najbardziej 
efektywny sposób. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla 
powyższego programu, a następnie okres niezbędny dla wdrożenia 
wskazanych w nim działań, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do 
roku 2027. 

- Park Krajobrazowy Dolinki 
Krakowskie 
- Tenczyński Park Krajobrazowy 
- Rezerwat przyrody – Dolina 
Eliszówki 
- Rezerwat przyrody – Dolina 
Racławki 

PLRW2000721366 
Będkówka 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

- Ojcowski Park Narodowy 
- Park Krajobrazowy Dolinki 
Krakowskie 
- Tenczyński Park Krajobrazowy 
- Obszar Natura 2000 – Dolina 
Prądnika 
 

PLRW20007213689 
Kobylanka 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 

- Park Krajobrazowy Dolinki 
Krakowskie 
- Tenczyński Park Krajobrazowy 
- Rezerwat przyrody – Wąwóz 
Bolechowicki 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP 

występującego na terenie 
Powiatu Krakowskiego 

zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

PLRW20007213692 
Wierzchówka 
(Kluczwoda) 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

- Park Krajobrazowy Dolinki 
Krakowskie 
- Tenczyński Park Krajobrazowy 
- Rezerwat przyrody – Dolinka 
Kluczwody 
 

PLRW200072136949 
Wędonka 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

- Park Krajobrazowy Dolinki 
Krakowskie 
- Tenczyński Park Krajobrazowy 

PLRW20007213742 
Prądnik do Garliczki 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja 
komunalna. W programie działań zaplanowano działania 
podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, 
które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie 
wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na 
czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby 
wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie 
mógł być osiągnięty do roku 2021. 

- Ojcowski Park Narodowy 
- Park Krajobrazowy Dolinki 
Krakowskie 
- Obszar Natura 2000 – Dolina 
Prądnika 

 

PLRW200072137629 
Dłubnia do Minóżki 

Zły - zagrożony 2021 
Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 

- Dłubniański Park Krajobrazowy 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP 

występującego na terenie 
Powiatu Krakowskiego 

możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

PLRW20007213924 
Szreniawa do Piotrówki 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

- Dłubniański Park Krajobrazowy 

PLRW2000721392529 
Dopływ spod Granowa* 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak 
jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 
Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało 
nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 
działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu 
ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W 
przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone 
zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 
etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 
niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

 

PLRW20009213699 
Rudawa od Racławki do 
ujścia 

Zły - zagrożony 2021 
Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano 
presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń 
wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego 

- Park Krajobrazowy Dolinki 
Krakowskie 
- Bielańsko-Tyniecki Park 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP 

występującego na terenie 
Powiatu Krakowskiego 

rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań 
naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie 
krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, 
przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian 
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie 
robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem 
zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu 
renaturalizacji wód powierzchniowych. 

Krajobrazowy 
- Tenczyński Park Krajobrazowy 

PLRW20009213749 
Prądnik od Garliczki 
(bez Garliczki) do ujścia 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano 
presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń 
wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego 
rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań 
naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie 
krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, 
przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian 
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie 
robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem 
zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu 
renaturalizacji wód powierzchniowych. 

 

PLRW20009213769 
Dłubnia od Minóżki (bez 
Minóżki) do ujścia 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano 
presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń 
wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego 
rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań 
naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie 
krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, 
przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian 
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie 
robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem 
zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu 
renaturalizacji wód powierzchniowych. 

- Dłubniański Park Krajobrazowy 
- Park Krajobrazowy Dolinki 
Krakowskie 

PLRW2000921392999 
Szreniawa od Piotrówki 
do ujścia 

Zły - zagrożony 2021 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano 
presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń 
wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego 
rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań 

- Dłubniański Park Krajobrazowy 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 

Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP 

występującego na terenie 
Powiatu Krakowskiego 

naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie 
krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, 
przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian 
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie 
robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem 
zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu 
renaturalizacji wód powierzchniowych. 

 
Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1911)  w sprawie planu gospodarowania wodamina obszarze dorzecza Wisły. 
Uwagi: 
*niewielka część JCW znajduje się na terenie Powiatu Krakowskiego 
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Wody podziemne w powiecie w badanych punktach były w III i IV klasie jakości (na podstawie 
dostępnych badań). Określenie tendencji zmian w tym przypadku jest jednak dość trudne - zmiany 
w wodach podziemnych zachodzą dość powoli i skutki działań chroniących wody w perspektywie 
kilku lat mogą być niewidoczne, podobnie jak skutki skażeń powierzchni ziemi mogą się przełożyć 
na zanieczyszczenie wód dopiero po wielu latach.  
Sukcesywnie realizowane są zadania z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury 
kanalizacyjnej. Wg danych GUS coraz większy odsetek ludności powiatu korzysta z sieci 
kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków. Wzrasta również liczba przyłączy do sieci 
kanalizacyjnej.  
 
5.4.6. Zagadnienia horyzontalne. 

a. Adaptacja do zmian klimatu. 
Na kształtowanie zasobów wodnych w dużej mierze wpływa pokrywa śnieżna. Prognozy 
przewidują, że długość jej zalegania będzie się stopniowo zmniejszać i w połowie XXI wieku 
może być średnio o 28 dni krótsza niż obecnie. Zmniejszenie się maksymalnej wartości zapasu 
wody w śniegu, może mieć zarówno wpływ pozytywny jak i negatywny. Pozytywnym skutkiem 
zmniejszenia się zawartości wody w pokrywie śnieżnej, będzie niższe prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi roztopowych, jednocześnie może się to przyczynić do pogorszenia 
struktury gleby oraz kondycji ekosystemów. 
Ze względu na zmiany klimatyczne powodujące coraz częściej pojawiające się deszcze 
o charakterze nawalnym w połączeniu z silnym wiatrem, ważna jest ochrona 
przeciwpowodziowa, a co za tym idzie konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie całego 
dorzecza. Ze względu na opadający poziom wód gruntowych oraz dłuższe okresy susz 
niezbędne jest przetrzymanie wód opadowych. Tereny zieleni, które w naturalny sposób 
pochłaniają nadmiary wody opadowej, projektowane powinny być w obniżeniu, by 
w maksymalnym stopniu przetrzymać wody opadowe. W przypadku terenów utwardzonych na 
obiektach zieleni stosowane powinny być nawierzchnie przepuszczalne. 
b. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
Ze zwiększaniem częstotliwości i długości występowania wysokich stanów wód w rzekach 
wiąże się także zagrożenie podtopieniami związanymi ze wzrostem poziomu wód gruntowych. 
Poważne zagrożenie mikrobiologiczne może wystąpić także w przypadku awarii oczyszczalni 
ścieków. Długie okresy bezopadowe skutkują obniżeniem się przepływów w rzekach. Z reguły 
rzadko wpływa to na trudności z zaopatrzeniem w wodę do celów komunalnych, gdyż ujęcia 
wody są na ogół bezpieczne. Sytuację może poprawić zmniejszanie zużycia wody, m.in. 
poprzez zmniejszenie wodochłonności produkcji, wprowadzanie mechanizmów finansowych 
sprzyjających oszczędności wody, a także uszczelnienie systemów wodociągowych w celu 
ograniczenia strat w sieci. 
c. Działania edukacyjne. 
Działania edukacyjne dotyczące zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej wiążą się 
z możliwością prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych o oszczędności zużywanej 
wody, zakazu odprowadzania ścieków w sposób niezorganizowany. 
d. Monitoring środowiska. 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - RZGW w Krakowie prowadzi monitoring 
sytuacji hydrologicznej w obszarze dorzeczy. Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych 
realizuje także WIOŚ zgodnie z Programem Monitoringu Środowiska w województwie 
małopolskim. Wykonawcą monitoringu wód podziemnych (chemicznego i ilościowego) jest 
również Państwowa Służba Hydrogeologiczna (PSH), której zadania realizowane są przez 
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG - PIB).  
Prowadzący zakłady wodociągowo-kanalizacyjne oraz zakłady przemysłowe są zobowiązani 
do wykonania systematycznych badań jakości wody i ścieków. Również WIOŚ, w ramach 
bieżących kontroli przedsiębiorstw czy oczyszczalni ścieków prowadzi kontrole w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej. 
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5.5. Zasoby geologiczne. 

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia  
Budowa geologiczna oraz tektonika podłoża skalnego występującego na terenie Powiatu 
Krakowskiego jest bardzo zróżnicowana i jest wynikiem długotrwałych oraz skomplikowanych 
procesów geologicznych. Obszar powiatu położony jest na pograniczu następujących jednostek 
geologicznych:  

- Monoklina Śląsko-Krakowska: obejmująca północną część powiatu, jednostka geologiczna 
zbudowana ze skał od permu aż po jurę, wydźwignięta i lekko pochylona ku północnemu 
wschodowi. Najstarsze skały permskie to osady warstwicy karniewickiej, zlepieńce 
myślachowickie oraz skały wulkaniczne (diabazy, porfiry, melafiry), tufy i tufity. Na utworach 
permskich leży trias, pstry piaskowiec, wapienie, dolomity, jak również iły oraz piaskowce. 
Osady jurajskie to morskie utwory piaszczyste, na których leżą nieuławicone białe wapienie 
jury górnej, tworzące charakterystyczne skałki ostańcowe. Na Monoklinie Śląsko-Krakowskiej 
przeważają pokrywy lessowe, piaski, gliny zwałowe, piaski polodowcowe, a także pokrywy 
gruzowe przemieszczone przez procesy grawitacyjne. 

- Niecka Górnośląska: obejmująca zachodnią część powiatu, niecka ukryta częściowo pod 
Zapadliskiem Przedkarpackim i Karpatami. W rejonie miejscowości Krzeszowice odsłaniają 
się starsze, sfałdowane, spękane i skrasowiałe utwory dewonu (tzw. „marmury dębickie”), 
karbońskie wapienie węglowe oraz piaskowcowo-łupkowe osady z licznymi pokładami węgla. 

- Zapadlisko Przedkarpackie – obejmujące środkową część powiatu. Zapadlisko 
Przedkarpackie to przede wszystkim gliny zwałowe akumulacji rzecznej i lodowcowej, piaski 
i żwiry rzeczne oraz rzeczno-lodowcowe, osady eoliczne, gliny lessowe i mady. 
Utwory tej jednostki geologicznej charakteryzują się występowaniem osadów mioceńskich,           
w obrębie której można wyróżnić dwa rejony:  

- zapadlisko Kotliny Sandomierskiej: obejmujące wschodnią część powiatu. 
Zapadlisko wypełniają morskie utwory miocenu, w których można wydzielić poziom 
osadów gipsowo-solnych: facja chlorkowa ze złożami soli i facja siarczanowa 
z anhydrytami. Pod poziomem osadów chemicznych znajduje się zespół wapieni, 
a ponad nim warstwy zwięzłe – wapienie i iły oraz luźne piaski i żwiry.  
- Kotlina Oświęcimska: występująca w zachodniej części powiatu, zbudowana 
z utworów mioceńskich lądowych (piaszczystych i morskich – iły, iły margliste 
z wkładkami piasków). We wschodniej części zapadliska następuje przewężenie 
zwane ryglem krakowskim, którego utwory mają mniejszą miąższość i poprzecinane 
są uskokami. Mioceńskie osady gipsowo-solne podścielone są ilastymi warstwami 
skawińskimi. 

- Karpaty Zewnętrzne – obejmujące południową część powiatu, zbudowane z osadów 
fliszowych wykształconych jako kompleksy łupków piaskowców i zlepieńców. Występuje tutaj 
jedynie płaszczowina śląska, a na niewielkich obszarach w oknach tektonicznych i u czoła 
nasunięcia karpackiego płaszczowina podśląska. Płaszczowina śląska zbudowana jest 
w niewielkiej części z wapiennych osadów górnej jury, a głównie z kredowo-paleogeńskich 
utworów piaskowcowo-łupkowych (facja śląska), natomiast płaszczowina podśląska 
zbudowana jest głównie z pstrych łupków i margli. W Karpatach – pokrywa zwietrzelinowe, 
wykształcone głównie jako gliny pylaste, piaszczyste lub ilaste z okruchami piaskowców, 
rogowców, margli oraz koluwia osuwiskowe. W dolinach rzek i potoków terasy rzeczne są 
zbudowane ze skał osadowych przeważnie piaskowców fliszowych.  

 
Powierzchniową warstwę tworzą utwory czwartorzędowe plejstoceńskie, pochodzące z okresu 
zlodowacenia krakowskiego, którego ślady zachowały się na całym obszarze pod postacią żwirów              
i głazów narzutowych oraz holoceńskie osady rzeczne i pokrywy zwietrzelinowe. 
 
Zagrożenia geologiczne 
Ruchy masowe -  osuwiska1, są charakterystyczne jedynie dla pewnych obszarów Polski, 
w których panują sprzyjające warunki morfologiczne (duże różnice wysokości, stromo nachylone 

                                                 
1 Osuwisko jest nagłym przemieszczeniem się mas ziemi, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża, 
spowodowanym siłami przyrody lub działalnością człowieka (podkopanie stoku lub jego znaczne obciążenie). Jest to 
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zbocza) i geologiczne (obecność skał o bardzo różnym stopniu przepuszczalności oraz skał mało 
odpornych na procesy erozyjne i denudacyjne). 
W 2006 r. rozpoczął się projekt pn. ”System Ochrony Przeciwosuwiskowej” prowadzony przez 
Państwowy Instytut Geologiczny, którego realizację przewidziano w trzech etapach. Jego 
podstawowym celem jest rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali 1:10 000 
wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz 
założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na 100 wybranych osuwiskach. 
Cały Projekt ma za zadanie wspomaganie władz lokalnych w wypełnianiu obowiązków 
dotyczących problematyki ruchów masowych wynikających z odpowiednich ustaw i rozporządzeń. 
Pod koniec 2006 roku PIG rozpoczął realizację następnego projektu osuwiskowego na zlecenia 
Ministra Środowiska i finansowanego przez narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Jest to duży projekt kartograficzny pt: „System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO”.  
 
Ze względu na stopień aktywności osuwiska podzielono na trzy grupy: aktywne, okresowo aktywne 
i nieaktywne. Tereny osuwisk aktywnych i okresowo aktywnych powinny być z zasady wyłączone 
z planowanej zabudowy. 
Do terenów zagrożonych, wyróżnionych i zaznaczonych na Mapie osuwisk i terenów zagrożonych 
ruchami masowymi, należy również zaliczyć strefy zwykle kilkunastometrowej szerokości powyżej 
skarpy głównej oraz poniżej czoła każdego osuwiska. Przyjmuje się, że szerokość takiej strefy 
powyżej skarpy głównej oblicza się jako: od 2 do 4 krotności wysokości skarpy głównej. Są to 
obszary, które w przypadku uaktywnienia i rozwoju osuwiska mogą zostać objęte ruchami 
masowymi w pierwszej kolejności. 
Osuwiska aktywne wyróżniają się wyraźną i czytelną rzeźbą z charakterystycznym zespołem form: 
skarpy, szczeliny, nabrzmienia powierzchni terenu, zerwania darni, występowanie zagłębień 
bezodpływowych i małych zbiorników wodnych oraz innych przejawów wód gruntowych. 
Przemieszczające się koluwia w niektórych osuwiskach powodują spękanie ścian budynków, 
zniekształcenia kopanych studni (przesunięcie kręgów). Są to obszary nienadające się pod 
budownictwo, gdyż zachodzące w nich procesy grawitacyjnego przemieszczania koluwiów 
(o różnym stopniu natężenia), występujące od szeregu lat, będą powodować zniszczenia, a przez 
to straty materialne. 
Osuwiska okresowo aktywne obejmują obiekty, w których nie stwierdzono śladów współczesnych 
lub niedawnych zsunięć i przemieszczeń grawitacyjnych mas skalnych, jednak przemieszczenia 
takie miały miejsce w okresie ostatnich 50 lat. W takich obszarach prawdopodobne jest 
uaktywnienie się całego osuwiska lub jego części. Tego typu osuwiska również należą do terenów 
niebezpiecznych gdzie nie powinno się lokalizować nowych inwestycji. Przebadanie geologiczne 
całego obszaru osuwiska mogłoby zweryfikować dane pochodzące z obserwacji terenowych 
i wskazać tereny dla budownictwa lekkiego (z wyłączeniem budownictwa wielokondygnacyjnego, 
ciężkiego, wielkokubaturowego). 
Osuwiska nieaktywne obejmują tereny objęte ruchami osuwiskowymi, na których w czasie co 
najmniej ostatnich 50 latach nie stwierdzono wyraźnych śladów przemieszczeń. Nie oznacza to 
jednak, że tereny te nie podlegają procesom osuwiskowym. Sugeruje się, aby w tych obszarach 
ograniczać budownictwo (zwłaszcza wielkokubaturowe, ciężkie). 
 
Dla obszarów zarejestrowanych osuwisk oraz wyznaczonych terenów zagrożonych ruchami 
masowymi należy ograniczyć planowanie rozwoju zabudowy. Dla bezpieczeństwa ludności każda 
inwestycja powinna być poprzedzona badaniami geologiczno-inżynierskimi podłoża gruntowego. 
Tereny już zabudowane, na których występują osuwiska, powinny zostać poddane szczególnej 
kontroli przy wykonywaniu prac ziemnych (wykonywania wkopów, nasypów, odwodnienia) oraz 
kontroli gospodarki wodnościekowej. 
W wyjątkowych wypadkach jest możliwe dopuszczenie budownictwa mieszkaniowego (np. na 
zdenudowanych jęzorach osuwiskowych), pod warunkiem wykonania dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej, zawierającej zalecenia dotyczące zabezpieczeń oraz prowadzenia prac 
budowlanych, które nie doprowadzą do zaburzenia równowagi i nie spowodują uaktywnienia się 
osuwiska. Pozostała zabudowa może być dopuszczona pod warunkiem wykonania dokumentacji 

                                                                                                                                                                  
rodzaj ruchów masowych, polegający na przesuwaniu się materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż powierzchni 
poślizgu (na której nastąpiło ścięcie), połączone z obrotem. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły ciężkości. 
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geologiczno-inżynierskiej, zawierającej zalecenia dotyczące zabezpieczeń i oświadczeń, że 
projektowana inwestycja nie naruszy stanu równowagi i nie spowoduje uaktywnienia się osuwiska. 
W ciągle aktualizowanej bazie SOPO znajduje się obecnie 1 161 osuwisk i 45 terenów 
zagrożonych osuwiskami na terenie Powiatu Krakowskiego, w tym liczba osuwisk i terenów 
zagrożonych na terenach poszczególnych gmin: 
 
Tabela 42. Liczba osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w Powiecie Krakowskim. 

Gmina Liczba osuwisk 

Liczba terenów 

zagrożonych 

ruchami masowymi 
Czernichów 0 0 
Igołomia-Wawrzeńczyce 1 0 
Iwanowice 0 0 
Jerzmanowice-Przeginia 1 0 
Kocmyrzów-Luborzyca 0 0 
Krzeszowice 0 0 
Liszki 0 0 
Michałowice 0 0 
Mogilany 473 8 
Skała 0 0 
Skawina 430 30 
Słomniki 0 0 
Sułoszowa 0 0 
Świątniki Górne 282 8 
Wielka Wieś 0 0 
Zabierzów 0 0 
Zielonki 1 0 

Powiat Krakowski 1 161 45 

Źródło: baza SOPO System Osłony Przeciwosuwiskowej  - portal CBDG. 
 
Złoża kopalin. 
Budowa geologiczna oraz tektonika podłoża skalnego występującego na terenie Powiatu 
Krakowskiego jest bardzo zróżnicowana i jest wynikiem długotrwałych oraz skomplikowanych 
procesów geologicznych. Obszar powiatu położony jest na pograniczu następujących jednostek 
geologicznych:  

- Monoklina Śląsko-Krakowska (obejmująca północną część powiatu),  
- Niecka Górnośląska (obejmująca zachodnią część powiatu), 
- Zapadlisko Przedkarpackie (obejmujące środkową część powiatu), 
- Karpaty Zewnętrzne (obejmujące południową część powiatu). 

 
Powierzchniową warstwę tworzą utwory czwartorzędowe plejstoceńskie, pochodzące z okresu 
zlodowacenia krakowskiego, którego ślady zachowały się na całym obszarze pod postacią żwirów              
i głazów narzutowych oraz holoceńskie osady rzeczne i pokrywy zwietrzelinowe. 
Kopaliny  
Obszar Powiatu charakteryzuje się bogactwem struktur geologicznych, z którymi wiąże się duża 
różnorodność występujących tu surowców mineralnych. Na obszarze Powiatu Krakowskiego 
występują udokumentowane złoża surowców naturalnych. W tabeli poniżej zestawiono złoża 
kopalin występujące w Powiecie Krakowskim, wg stanu zasobów na 31.12.2016 r. (wg. Bilansu 
zasobów złóż kopalin w Polsce, wg stanu na 31.12.2017 r., Państwowy Instytut Geologiczny). 
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Tabela 43. Zasoby geologiczne złóż na terenie Powiatu Krakowskiego. 

Lp. Gmina Nazwa złoża 
Rodzaj 

surowca 
Zagospodarowanie 

Powierzchnia 
złoża [ha] 

Zasoby 
geologiczne 

[tys. m3] 

Zasoby 
przemysłowe 

[tys. m3] 

Wydobycie 
[tys. m3] 

1. 

Czernichów 

Czernichówek 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże zagospodarowane 
wstępnie 

35,38 5 946 - - 

2. Kamień-Odwozy 
Kamienie 
drogowe i 
budowlane 

Złoże rozpoznane szczegółowo 8,46 8 745 - - 

3. Kłokoczyn 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże rozpoznane szczegółowo 82,20 12 541 - - 

4. 
Kłokoczyn Pod 

Lasem 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże zagospodarowane 25,83 1 143 977 15 

5. 
Kłokoczyn Pod 

Lasem I 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże rozpoznane szczegółowo 6,20 528 450 46 

6. Przeginia 
Kruszywa 
naturalne 

Eksploatacja złoża zaniechana 40,79 2 037 - - 

7. Przeginia II 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże rozpoznane wstępnie 23,25 1 545 - - 

8. Spytkowice Węgle kamienne Złoże rozpoznane wstępnie 8 000,00 
662 614* 

(pozabilansowe: 
37 352) 

- - 

9. Wisła-Północ Węgle kamienne Złoże rozpoznane wstępnie 5 300,00 
303 969* 

(pozabilansowe: 
6 196) 

- - 

10. Wołowice 
Kruszywa 
naturalne 

Eksploatacja złoża zaniechana 20,50 962 - - 

11. 

Igołomia-
Wawrzeńczyce 

Wawrzeńczyce 
Surowce ilaste 

ceramiki 
budowlanej 

Eksploatacja złoża zaniechana 2,09 188 - - 

12. 
Wawrzeńczyce--

Kępa 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże zagospodarowane 15,81 1 699 653 72 

13. Złotniki-Łaźnia 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże zagospodarowane 32,68 4 803 1 080 - 

14. Krzeszowice Czatkowice 
Wapienie i 

margle przem. 
wapienniczego 

Złoże zagospodarowane 91,90 139 510 77 105 1 487 
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15. Dębnik 
Kamienie 
drogowe i 
budowlane 

Eksploatacja złoża zaniechana 3,90 4 586* - - 

16. Dębnik I 
Kamienie 
drogowe i 
budowlane 

Eksploatacja złoża zaniechana 6,80 6 528* - - 

17. Dubie 
Kamienie 
drogowe i 
budowlane 

Złoże zagospodarowane 61,83 113 287* 11 867* 1 208* 

18. Kamienice 
Wapienie i 

margle przem. 
wapienniczego 

Złoże rozpoznane wstępnie 33,00 
tylko 

pozabilansowe 
- - 

19. Kowalska Góra 
Kamienie 
drogowe i 
budowlane 

Eksploatacja złoża zaniechana 57,40 18 270* - - 

20. Krzeszowice I Wody lecznicze Wody mineralne - - 9,38 m3/h 2 226 m3/rok 

21. 
Niedźwiedzia 

Góra 

Kamienie 
drogowe i 
budowlane 

Złoże zagospodarowane 10,67 2 469* 2 469* 91* 

22. Paczółtowice 
Kamienie 
drogowe i 
budowlane 

Złoże rozpoznane wstępnie 4,07 6 425* - - 

23. Siedlec 
Surowce 

skaleniowe 
Złoże rozpoznane szczegółowo 1,90 365,00* - - 

24. Tenczynek Węgle kamienne Złoże rozpoznane wstępnie 2 610,00 
64 543* 

(pozabilansowe: 
13 621) 

- - 

25. Zalas 
Kamienie 
drogowe i 
budowlane 

Złoże zagospodarowane 55,17 113 022* 62 833* 1 542* 

26. Zalas I 
Kamienie 
drogowe i 
budowlane 

Złoże rozpoznane szczegółowo 35,32 72 873* - - 

27. Bór-Zagórze 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże zagospodarowane 59,58 8 828 1 340 47 

28. Skawina Krzęcin 
Surowce ilaste 

ceramiki 
budowlanej 

Złoże rozpoznane wstępnie 19,30 6 139 - - 
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29. Ochodza 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże rozpoznane szczegółowo 22,44 2 002 - - 

30. Ochodza II 
Kruszywa 
naturalne 

Eksploatacja złoża zaniechana 10,90 317 - - 

31. 
Ochodza-

Międzywale 
Kruszywa 
naturalne 

Eksploatacja złoża zaniechana 4,01 162 - - 

32. 
Ochodza-Stare 

Wislisko 
Kruszywa 
naturalne 

Eksploatacja złoża zaniechana 25,22 2 694 - - 

33. Pozowice 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże rozpoznane szczegółowo 24,59 4 043 - - 

34. Samborek 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże rozpoznane szczegółowo 38,17 3 752 - - 

35. Zaprzerycie 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże rozpoznane szczegółowo 6,26 663 - - 

36. Słomniki Ratajów 
Surowce ilaste 

ceramiki 
budowlanej 

Złoże rozpoznane szczegółowo 0,42 38 - - 

37. Zabierzów Nielepice 
Kamienie 
drogowe i 
budowlane 

Eksploatacja złoża zaniechana 13,58 15 184 - - 

38. 
Zielonki 

Przybysławice 
Kruszywa 
naturalne 

Eksploatacja złoża zaniechana 2,23 200 - - 

39. Przybysławice II 
Kruszywa 
naturalne 

Złoże rozpoznane szczegółowo 0,41 80 - - 

Źródło: www.pgi.gov.pl, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce, wg stanu na 31.12.2017 r., Państwowy Instytut Geologiczny). 
Uwagi: *w tys. ton 
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Na terenie Powiatu Krakowskiego określono następujące powierzchnie gruntów wymagających 
rekultywacji (na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego w Krakowie): 

 
Tabela 44. Powierzchnie gruntów wymagających rekultywacji na terenie gmin Powiatu 
Krakowskiego. 

Gmina 

Powierzchnia 

gruntów 

wymagających 

rekultywacji [ha] 

Powierzchnia 

gruntów 

zrekultywowanych 

w 2017 roku [ha] 
Czernichów 9,84 0 
Igołomia-Wawrzeńczyce 20,0 0 
Iwanowice 0 0 
Jerzmanowice-Przeginia 0 0 
Kocmyrzów-Luborzyca 0 0 
Krzeszowice 326,71 0 
Liszki 35,86 0 
Michałowice 0 0 
Mogilany 1,8 0 
Skała 0 0 
Skawina 141,77 0 
Słomniki 1,2 0 
Sułoszowa 0 0 
Świątniki Górne 0 0 
Wielka Wieś 0 0 
Zabierzów 14,08 0 
Zielonki 0 0 

Powiat Krakowski 551,26 0 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Krakowie 2017 
 

Prowadzona eksploatacja surowców mineralnych zarówno wapieni, jak i piasków, żwirów, glin, 
głównie dla budownictwa, spowodowała przeobrażenia w morfologii terenu. Wpływ eksploatacji na 
rzeźbę uzależniony jest od charakteru surowca i jego podatności na działanie czynników 
atmosferycznych, stosunków wodnych, a także czasu, jaki upłynął od zaprzestania eksploatacji 
oraz sposobu jej prowadzenia. Jurajskie wapienie i dolomity odznaczają się dużą odpornością na 
działanie czynników atmosferycznych, stąd też ściany wyrobisk nie ulegają zasadniczym zmianom. 
Pojawiająca się roślinność nadaje im charakter naturalnych odsłonięć, co powoduje, że zmiany 
rzeźby w krajobrazie nie są odbierane negatywnie. 
Natomiast eksploatacja piasków i żwirów w dolinie Wisły na niskiej i średniej terasie wywołuje 
przekształcenia znaczne i stosunkowo trwałe. Wydobywanie surowców z pokładów o miąższości 
8-9 m powoduje tworzenie rozległych zagłębień, które nie mogą być całkowicie zasypane 
nadkładem, gdyż jego miąższość dochodzi jedynie do 3 m. Rekultywacja tych terenów ma na celu 
przywrócenie do stanu pierwotnego powierzchniowej warstwy ziemi oraz ich zagospodarowanie. 
Działania te idą głównie w kierunku przeznaczenia terenów na cele rekreacyjne, gdyż często 
ulegają one wypełnieniu wodą z uwagi na płytko zalegające wody podziemne (np. Kryspinów, 
gdzie eksploatację prowadzono na obszarze 55 ha, z czego obecnie 36 znajduje się pod wodą). 
 
Powierzchnie terenów zrekultywowanych na terenie Powiatu Krakowskiego przedstawia tabela 
poniżej (na podstawie informacji Starostwa Powiatowego w Krakowie): 
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Tabela 45. Tereny zrekultywowane na terenie Powiatu Krakowskiego: 

Lp. Położenie obiektu 
Nazwa obiektu- charakter 
działalności przemysłowej 

Całkowita 
powierzchnia 
obiektu [ha] 

Powierzchnia 
na której 

prowadzona 
jest aktualnie 
działalność 

przemysłowa 
[ha] 

Powierzchnia na 
której 

zakończono 
działalność 

przemysłową a 
gruntów nie 

zrekultywowano 
[ha] 

Powierzchnia 
gruntów 

zrekultywowanych 
w okresie od 

początku 
działalności [ha] 

Ustalony kierunek 
rekultywacji i 

zagospodarowania 

Przewidywany 
termin 

zakończenia 
rekultywacji i 

zagospodarowania 
gruntów 

1. 

Krzeszowice, 
Paczółtowice (gm. 
Krzeszowice) Młynka 
(gm. Zabierzów) 

Kopalnia Wapienia 
,,Czatkowice” Sp. z o.o. z 
Zakładem Górniczym 
,,Czatkowice” i ,,Nielepice 

204,65 140,85 
2,24 - złoże 
Nielepice 

16,0 Leśny 

2065r. – złoże 
Czatkowice 

2020r. – złoże 
Nielepice 

2. 
Skawina, Borek 
Szlachecki, Rzozów 
(gm. Skawina) 

CEZ Skawina S.A. 73,53 71,75 0 62,76 - 

termin 
zakończenia 
działalności 

przemysłowej po 
2030r. 

3. 
Kulerzów (gm. 
Mogilany) 

składowisko odpadów 1,80 0 1,80 0 

Nakrycie powierzchni 
warstwą podglebia i 
warstwą gleby oraz 

zasianie trawy i 
nasadzenie krzewów 

działalność 
zakończona w 

2005r. 

4. 
Kłokoczyn (gm. 
Czernichów) 

Odkrywkowy Zakład 
Górniczy ,,Kłokoczyn Pod 
Lasem” 

25,0 10,0 10,0 15,0 Wodno-rekreacyjny 2022r. 

5. 
Dubie (gm. 
Krzeszowice) 

Kopalnia Dolomitu 27,88 27,88 0 0 Leśny 2030r. 

6. 
Tenczynek (gm. 
Krzeszowice) 

Kopalnia Diabazu 
”NIEDŹWIEDZIA GÓRA” 

45,46 45,15 0 0,31 Leśny 2030r. 

7. 
Cholerzyn (gm. 
Liszki) 

Kopalnia Kruszywa 
,,Cholerzyn Zagórze” 

35,86 4,58 17,20 0 Wodny 2028r. 

8. 
Złotniki (gm. 
Igołomia-
Wawrzeńczyce) 

P.H.U. „LECH” Sp. J 12,80 12,80 7,20 0 Wodno-rekreacyjny 2027r. 

9. 
Wawrzeńczyce (gm. 
Igołomia-
Wawrzeńczyce) 

,,GREG” WISŁA TRANS  brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych 

 Źródło: Starostwo Powiatowe w Krakowie 2017. 
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5.5.1. Analiza SWOT. 
 
Tabela 46. Tabela SWOT dla obszaru interwencji zasoby geologiczne. 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

-  dobry stopień rozpoznania zasobów geologicznych - występowanie terenów wymagających rekultywacji 
 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- prowadzenie rekultywacji terenów zdegradowanych, 
- stałe zapotrzebowanie na surowce 

- mechanizmy gospodarki rynkowej dyktujące poziom 
wydobycia kopalin 

5.5.2. Tendencje zmian 

Na obszarze Powiatu Krakowskiego eksploatacja złóż prowadzona jest obecnie na podstawie 
koncesji wydanych przez Starostę Krakowskiego i Marszałka Województwa. Przeprowadzone 
rozpoznanie występujących złóż jest dokładne, nie jest wykluczone dokonanie odkryć nowych 
i perspektywicznych złóż, mogących znacząco powiększyć zasoby surowców geologicznych na 
terenie powiatu. Atrakcyjnośc surowca powoduje, że wydobycie i przetwórstwo będzie 
kontynuowane w dalszej perspektywie czasu. 
 
5.5.3. Zagadnienia horyzontalne. 

a. Adaptacja do zmian klimatu. 
Zmiany klimatu nie wpływają na zasoby złóż (w perspektywie krótkoterminowej). 
b. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
Na terenie powiatu występują osuwiska i tereny zagrożone osuwiskami. 

c. Działania edukacyjne. 
Działania edukacyjne prowadzone powinny być wspólnie w ramach prowadzenia edukacji 
ekologicznej, z uwzględnieniem ochrony zasobów złóż. 

d. Monitoring środowiska. 
Monitoring złóż prowadzony jest przez Państwowy Instytut Geologiczny. 

 
5.6. Gleby. 

Rolnictwo 
Na obszarze województwa małopolskiego, w oparciu o kryteria przyrodniczo-ekonomiczne, 
wydzielono trzy strefy ułożone równoleżnikowo. Powiat Krakowski lokuje się w Strefie I: Północnej 
- obszarze o największych możliwościach intensywnego rozwoju rolnictwa i rodzinnych 
gospodarstw rolnych. Występują najlepsze pod względem bonitacyjnym gleby, o stosunkowo 
dobrych warunkach wodnych. Obszar o przeciętnym wskaźniku zurbanizowania.  
Ogółem na terenie powiatu (wg Powszechnego Spisu Rolnego 2010) funkcjonowało 28 047 
gospodarstw rolnych. Jednym z mierników potencjału i jakości gospodarki rolnej na danym 
obszarze jest struktura gospodarstw rolnych z punktu widzenia wielkości obszarowej gospodarstw.  
Pod względem areału najwięcej gospodarstw znajduje się w grupie do 5 ha – 25 680, co łącznie 
stanowi ok. 92 % ogółu gospodarstw. Taka struktura wskazuje na duże rozdrobnienie gospodarstw 
rolnych, choć na terenie powiatu funkcjonują 223 gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha. 
 
Tabela 47. Struktura gospodarstw rolnych na terenie Powiatu Krakowskiego. 

Lp. Gospodarstwa rolne Liczba 

1. Ogółem: 28 047 
2. do 1 ha włącznie 12 588 
3. powyżej 1 ha do mniej niż 5 ha 13 092 
4. powyżej 5 ha do mniej niż 10 ha 1 843 
 powyżej 10 ha do mniej niż 15 ha 301 
 powyżej 15 ha 223 

 Źródło danych: www.stat.gov.pl 2010 (Większość danych z zakresu rolnictwa datowana jest na 2010 r. i pochodzi 
z Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Informacje zbierane na bieżąco przez urzędy statystyczne nie obejmują wielu 
zagadnień związanych z sytuacją obszarów wiejskich i nie analizują tak dogłębnie sytuacji rolnictwa, zatem statystyki 
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z 2010 r. są w wielu kwestiach najbardziej aktualnymi danymi dostępnymi w momencie sporządzania niniejszego 
dokumentu) 
 
Struktura zasiewów przedstawiona została w tabeli poniżej: 
 
Tabela 48. Struktura głównych zasiewów w Powiecie Krakowskim. 

Lp. Rodzaj Powierzchnia [ha] 

1. Zboża razem 26 372,92 
2. Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 24 782,29 
3. Pszenica ozima 11 483,51 
4. Jęczmień jary 5 012,96 
5. Warzywa gruntowe 4 358,89 
6. Ziemniaki 4 196,55 
7. Owies 2 213,06 
8. Pszenżyto ozime 1 604,23 
9. Kukurydza na ziarno 1 539,17 

10. Pszenica jara 1 252,21 
11. Mieszanki zbożowe jare 1 148,99 
12. Uprawy przemysłowe 1 083,17 
13. Żyto 852,47 
14. Rzepak i rzepik razem 781,80 
15. Jęczmień ozimy 633,97 
16. Mieszanki zbożowe ozime 332,79 
17. Pszenżyto jare 248,10 
18. Strączkowe jadalne na ziarno 233,02 
19. Buraki cukrowe 145,77 

  Źródło danych: www.stat.gov.pl 2010 (Większość danych z zakresu rolnictwa datowana jest na 2010 r. i pochodzi 
z Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Informacje zbierane na bieżąco przez urzędy statystyczne nie obejmują wielu 
zagadnień związanych z sytuacją obszarów wiejskich i nie analizują tak dogłębnie sytuacji rolnictwa, zatem statystyki 
z 2010 r. są w wielu kwestiach najbardziej aktualnymi danymi dostępnymi w momencie sporządzania niniejszego 
dokumentu) 
 
Gleby: 
W Powiecie Krakowskim występuje duże zróżnicowanie rodzajów i typów gleb, z przewagą gleb 
powstałych z lessów. Na terenach wyżynnych występują gleby brunatne, gliniaste, ilaste, pyłowe 
i lessowe. Na terenach równinnych obecne są niezbyt rozległe powierzchnie czarnoziemu tzw. 
stepowego. 
Wskaźnik liczbowy charakteryzujący jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej i metodą punktową 
oceniający – glebę, warunki klimatyczne i wodne oraz rzeźbę terenu, dla całego Powiatu 
Krakowskiego wynosi 88,8, co plasuje powiat na 2 miejscu po pow. proszowickim w Małopolsce. 
Wskaźnik ten dla poszczególnych gmin Powiatu Krakowskiego waha się w zakresie 78,8 (gmina 
podgórska Świątniki Górne i wyżynna Jerzmanowice-Przeginia) do 101,9 w gminie równinnej 
Kocmyrzów-Luborzyca. Ten ostatni wskaźnik stawia tę gminę na 3 miejscu wśród gmin Małopolski. 
Ogólny wskaźnik określony dla Kocmyrzowa-Luborzycy i Jerzmanowic-Przegini, sytuuje te gminy 
na 51 i 52 miejscu (spośród 171 gmin) w skali województwa małopolskiego. Pośród kompleksów 
przydatności rolniczej gleb (kompleksy 1-14), gleby kompleksu pszennego (1-3), a więc 
szczególnie wartościowe, odpowiadają I-IV klasie bonitacyjnej, o zwięzłym składzie 
granulometrycznym (gliny, iły, pyły). Gleby tych klas bonitacyjnych stanowią 94,6% użytków 
rolnych. 
 
Tabela 49. Procentowy udział klas bonitacyjnych w użytkach rolnych Powiatu Krakowskiego  

Powierzchnia użytków 
rolnych  [ha] 

Klasy bonitacji w % 
Razem (%) klasy I-III 

I II III IV V VI 

93 031 3,0 13,6 51,7 26,3 4,3 1,1 68,3 
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Zanieczyszczenie gleb 
Na jakość gleb negatywny wpływ mają zanieczyszczenia antropogeniczne ze źródeł punktowych 
i obszarowych, takich jak: produkcja rolnicza i nawożenie gleb, emisja gazów i pyłów z przemysłu 
i motoryzacji oraz sytuacje awaryjne, powodujące lokalną emisję zanieczyszczeń fizycznych 
i chemicznych.  
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi 
zawarte są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 
1395).  
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji 
chemicznych, np. ropopochodnych, 

- zasolenie, 
- nadmierną alkalizację, 
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu. 

Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami 
ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie 
w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej 
poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje 
degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie 
zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego.  
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi 
zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 
1359).  
Na skutek antropopresji gleby województwa małopolskiego charakteryzują się podwyższoną 
zawartością siarki. Duża część siarki w formie siarczanów występuje w pyle PM10 i trafia do gleb, 
jako składnik wód opadowych (tzw. mokra depozycja), powodując dodatkowo zakwaszanie tych 
gleb. Odczyn gleb zależy od rodzaju skały macierzystej, składu granulometrycznego, zabiegów 
agrotechnicznych ale też od zakwaszenia wodami opadowymi. Odczyn gleb reguluje pobieranie 
składników pokarmowych z gleby. Odczyn kwaśny hamuje pobieranie przyswajalnych składników  
z gleby i równocześnie zwiększa dostępność metali ciężkich. Z tych powodów gleby w Powiecie 
Krakowskim wymagają wapnowania. Brak wapnowania grozi zwiększeniem zawartości metali 
ciężkich w produktach rolnych.  
Wśród czynników pochodzenia antropogenicznego istotny wpływ na zanieczyszczenie gleb mają 
emisje pyłów i gazów ze źródeł przemysłowych i motoryzacyjnych, składowanie odpadów 
i niewłaściwe rolnicze użytkowanie gruntów. Powszechne stosowanie środków ochrony roślin 
i nawozów mineralnych powoduje wprowadzenie do środowiska glebowego pierwiastków 
metalicznych, związków azotowych, fosforoorganicznych, karbaminowych, alkilowych i innych. 
Emisje kwasotwórczych jonów mają bezpośredni wpływ na skład chemiczny i odczyn opadów 
atmosferycznych docierających do środowiska glebowego i powodują zakwaszenie gleb. Opady 
atmosferyczne na terenie Małopolski mają kwaśny odczyn w przedziale pH od 4,52 do 5,57. 
W przygotowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut 
Badawczy w Puławach w 2017 roku opracowaniu pt. „Raport z III etapu realizacji zamówienia 
Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017” opisane zostały wyniki badań 
przeprowadzonych w dwóch punktach pomiarowych z terenu Powiatu Krakowskiego 
w miejscowościach: 

- Czajowice (gm. Wielka Wieś), 
- Brzyczyna (gm. Mogilany). 

 
Wyniki badań przedstawiono a tabelach poniżej:   
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Tabela 50. Wyniki badań gleb w m. Czajowice na terenie Gminy Wielka Wieś). 

Lp. Oznaczany parametr Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 2015 

1. odczyn pH w zawiesinie H2O pH 5,90 7,70 6,20 6,21 6,00 
2. kwasowość hydrolityczna cmol/kg 4,50 1,43 2,93 3,98 3,23 
3. próchnica % 2,40 2,68 2,49 2,38 2,26 
4. węgiel organiczny % 1,39 1,55 1,44 1,38 1,31 
5. zasolenie mg KCl-100g-1 18,30 26,10 21,30 13,24 20,57 
6. azot ogólny %N 0,155 0,158 0,146 0,138 0,14 
7. fosfor przyswajalny mg/100g 3,80 9,40 4,40 5,10 8,50 
8. potas przyswajalny mg/100g 4,50 10,60 6,00 4,80 11,30 
9. magnez przyswajalny mg/100g 5,30 10,10 9,20 6,20 6,30 

10. siarka ogólna % 0,031 0,030 0,027 0,030 0,022 
11. siarka przyswajalna mg SO4-100g-1 1,75 1,63 0,88 0,79 1,02 
12. 13WWA  μg/kg 136,0 250,0 238,0 644,5 211,4 
13. fosfor ogólny % 0,095 0,084 0,083 0,074 0,07 
14. wapń % 0,16 0,37 0,21 0,15 0,23 
15. magnez  % 0,15 0,17 0,13 0,14 0,19 
16. potas % 0,12 0,13 0,17 0,10 0,15 
17. sód % 0,009 0,007 0,015 0,003 0,010 
18. glin % 1,35 1,08 1,11 0,78 1,29 
19. żelazo % 1,10 1,06 1,12 1,09 1,31 
20. mangan mg/kg 775 717 770 815 907,58 
21. kadm mg/kg 1,43 1,37 1,28 1,16 1,05 
22. miedź mg/kg 8,0 10,1 9,4 8,6 11,25 
23. chrom mg/kg 12,3 14,2 13,7 11,4 18,34 
24. nikiel mg/kg 10,2 9,6 10,5 9,8 14,65 
25. ołów mg/kg 57,6 61,1 57,6 52,2 49,87 
26. cynk mg/kg 96,7 98,3 93,4 105,1 138,91 
27. kobalt mg/kg 5,33 5,55 4,79 5,71 7,28 
28. wanad mg/kg 23,3 26,7 26,3 15,3 23,89 
29. lit mg/kg 8,3 8,3 7,9 5,3 10,01 
30. beryl mg/kg 0,43 0,47 0,40 0,48 0,73 
31. bar mg/kg 63,0 65,0 75,8 67,4 78,59 
32. stront mg/kg 12,4 10,2 14,2 5,8 10,03 
33. lantan mg/kg 17,8 16,4 17,7 12,2 16,35 
34. rtęć  mg/kg - - - - 0,043 
35. arsen mg/kg - - - - 5,58 
Źródło: „Raport z III etapu realizacji zamówienia Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-
2017” 
 
Tabela 51. Wyniki badań gleb w m. Brzyczyna na terenie Gminy Mogilany. 

Lp. Oznaczany parametr Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 2015 

1. odczyn pH w zawiesinie H2O pH 7,20 7,20 6,70 6,53 5,80 
2. kwasowość hydrolityczna cmol/kg 1,50 1,65 2,40 2,33 2,93 
3. próchnica % 1,90 1,88 1,54 1,71 1,73 
4. węgiel organiczny % 1,10 1,09 0,89 0,99 1,01 
5. zasolenie mg KCl-100g-1 26,70 26,10 29,20 15,18 26,03 
6. azot ogólny %N 0,089 0,102 0,091 0,098 0,13 
7. fosfor przyswajalny mg/100g 10,70 13,90 19,50 11,80 15,15 
8. potas przyswajalny mg/100g 16,40 18,20 17,70 16,40 28,50 
9. magnez przyswajalny mg/100g 9,40 11,20 10,40 9,70 7,50 

10. siarka ogólna % 0,026 0,024 0,020 0,022 0,020 
11. siarka przyswajalna mg SO4-100g-1 1,12 0,88 1,13 1,03 1,23 
12. 13WWA  μg/kg 281,0 401,0 378,0 392,6 284,0 
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13. fosfor ogólny % 0,054 0,046 0,076 0,054 0,06 
14. wapń % 0,26 0,23 0,20 0,13 0,12 
15. magnez  % 0,16 0,15 0,16 0,11 0,10 
16. potas % 0,14 0,15 0,15 0,16 0,11 
17. sód % 0,010 0,011 0,012 0,009 0,010 
18. glin % 1,05 1,01 0,79 0,64 0,57 
19. żelazo % 1,00 1,04 1,19 0,99 0,79 
20. mangan mg/kg 410 400 380 426 396,11 
21. kadm mg/kg 0,81 0,72 0,83 0,65 0,63 
22. miedź mg/kg 9,0 9,7 10,2 9,7 9,81 
23. chrom mg/kg 12,3 13,2 13,4 13,5 9,32 
24. nikiel mg/kg 9,3 10,1 10,2 9,7 8,36 
25. ołów mg/kg 25,7 27,7 24,7 25,1 25,30 
26. cynk mg/kg 63,3 65,0 68,3 78,0 79,27 
27. kobalt mg/kg 4,19 4,09 4,00 4,56 4,32 
28. wanad mg/kg 23,3 25,8 22,3 15,0 13,42 
29. lit mg/kg 8,5 8,0 9,1 5,0 4,88 
30. beryl mg/kg 0,47 0,43 0,40 0,44 0,43 
31. bar mg/kg 57,0 52,0 49,6 57,9 40,69 
32. stront mg/kg 13,3 13,8 14,6 7,2 6,53 
33. lantan mg/kg 19,3 14,8 14,7 14,6 7,98 
34. rtęć  mg/kg - - - - 0,028 
35. arsen mg/kg - - - - 4,37 
Źródło: „Raport z III etapu realizacji zamówienia Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-
2017” 
 

W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości  
określonych w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395). 

5.6.1. Analiza SWOT. 
 
Tabela 52. Tabela SWOT dla obszaru interwencji gleby. 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

- wysoka kultura rolna, stosowanie dobrych 
praktyk rolniczych, 

- prowadzona racjonalna gospodarka odpadami 

- niski udział gleb I i II klasy jakości, 
- użytki rolne stanowią ok. 78 % powierzchni 

powiatu, 
- zanieczyszczenie gleb pochodzące z emisji ze 

środków transportu i emisji napływowej 
SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 
ZAGROŻENIA 

(czynniki zewnętrzne) 
- zapobieganie erozji gleb - erozja powierzchniowa gleb 

 
5.6.2. Tendencje zmian 
Spośród wszystkich elementów środowiska, szybkiemu samooczyszczeniu ulega w pierwszym 
rzędzie powietrze, następnie woda, natomiast zanieczyszczenie gleb utrzymuje się niekiedy nawet 
do kilkuset lat. Wiele zanieczyszczeń (np. takich, jak metale ciężkie) posiada charakter trwały, 
a przedostając się do środowiska, oddziałuje na nie w sposób niekorzystny przez bardzo długi 
czas. Z punktu widzenia zmian jakie zachodzą na terenie powiatu, istotny jest wpływ emisji liniowej 
- uzależnionej głównie od czynników zewnętrznych. Ta tendencja, spowodowana z zasady 
warunkami i położeniem, będzie się na terenie powiatu w dalszym ciągu utrzymywać. 
Ponadto należy zwrócić uwagę na poprawę stanu czystości gleb w wyniku racjonalnego 
składowania odpadów, wzrostu gospodarczego wykorzystania odpadów oraz likwidacji 
nielegalnych wysypisk śmieci. 
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5.6.3. Zagadnienia horyzontalne. 
a. Adaptacja do zmian klimatu. 
Rolnictwo jest sektorem bardzo wrażliwym na niedobory wody, gdzie potrzeby wodne według 
prognoz wzrosną o 25-30 % w perspektywie do 2050 roku. Przeprowadzone prognozy 
pokazują, że na skutek zwiększania się temperatury wydłuża się okres wegetacyjny, w związku 
z tym nastąpi przesunięcie zabiegów agrotechnicznych oraz zmiana produktywności upraw. 
Poprawią się warunki dla roślin ciepłolubnych, takich jak kukurydza, słonecznik, soja, winorośle 
czy pszenica, dzięki czemu jakość plonów będzie lepsza od obecnie otrzymywanych. 
Rozpoczynający się wcześniej okres wegetacji zwiększy jednak zagrożenie upraw ze względu 
na występowanie późnych wiosennych przymrozków. Jednocześnie wraz ze wzrostem 
temperatury zwiększy się zagrożenie ze strony szkodników roślin uprawnych, które podobnie 
jak rośliny zareagują przyspieszeniem rozwoju i będą stanowić większe zagrożenie dla upraw. 
Przewidywane zmiany klimatyczne i związany z nimi wzrost częstotliwości i intensywności susz 
w rolnictwie spowodują wzrost zapotrzebowania na wodę do nawodnień. Obok suszy także 
intensywne opady stanowią zagrożenie dla produkcji roślinnej.  
b. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
Na zły stan gleb wpływają głównie czynniki pochodzenia antropogenicznego, związane przede 
wszystkim z rozwojem działalności przemysłowej i transportowej: 
 działalność zakładów przemysłowych i produkcyjno-usługowych, w wyniku której do gleb 

mogą przedostawać się szkodliwe substancje, 
 komunikacja i transport samochodowy, przyczyniający się do zanieczyszczenia gleb 

położonych w bezpośrednim sąsiedztwie intensywnie użytkowanych szlaków 
komunikacyjnych. 

c. Działania edukacyjne. 
W ramach ochrony gleb działania edukacyjne powinny być prowadzone w zakresie m.in. 
prowadzenia rolnictwa ekologicznego, stosowania alternatywnych źródeł energii, itp.  
d. Monitoring środowiska. 
Prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska  oraz przez Okręgową Stację 
Chemiczno-Rolniczą i MODR. 

 
5.7. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 
 
Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, a jego funkcje mają charakter 
uzupełniający w stosunku do gminy. 
Gminy natomiast zobowiązane są do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach i rozporządzeń wykonawczych. 
 
5.7.1. Odpady komunalne 
 
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 
1289 z późn. zm.) - od 1 lipca 2013 r. na terenie wszystkich Gmin wprowadzono nowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi. 
Obecnie mieszkańcy uiszczają Gminom opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
natomiast Gminy gospodarują środkami z pobieranych od mieszkańców opłat za odpady, 
egzekwując jednocześnie od wybranych w drodze przetargu firm odpowiednią jakość usług. 
W celu realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tym samym 
wprowadzenia a następnie usprawnienia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 
Rady Gmin podjęły stosowne uchwały, m. in.: 

- w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki opłaty, 

- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właściciela nieruchomości, 

- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
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- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 
 
Możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych 
Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022” 
(PGOWM 2016-2022), cały teren województwa małopolskiego ustanowiono obszarem jednego regionu 
gospodarki odpadami komunalnymi - Małopolskiego RGOK. 
 
Tabela 53. Obszar Małopolskiego RGOK 

Gminy wchodzące w skład regionu 

wszystkie gminy województwa małopolskiego oraz dodatkowo z województwa śląskiego: Jaworzno 
(miasto na prawach powiatu), gmina Miedźna (powiat pszczyński), Wilamowice (powiat bielski) 

Źródło: PGOWM 2016-2022 
 
Gminy Powiatu Krakowskiego zobowiązane są do przekazywania zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych - do 
instalacji mających status Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
(RIPOK), funkcjonujących w ramach Małopolskiego RGOK. 
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz instalacji RIPOK istniejących na terenie Małopolskiego 
RGOK. 
 
Tabela 54. Wykaz instalacji RIPOK na terenie Małopolskiego RGOK 

Rodzaj 
instalacji 

Nazwa i adres instalacji 

Instalacja 
termicznego 
przekształcania 
odpadów 
komunalnych 

1. 
Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Krakowie, 
ul. Jerzego Giedroycia 

Instalacje 
do mechaniczno
-biologicznego  
przetwarzania  
zmieszanych 
odpadów  
komunalnych 

1. Instalacja MBP w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36 
2. Instalacja MBP w Ujkowie Starym, gm. Bolesław, ul. Osadowa 1 
3. Instalacja MBP w Krakowie, ul. Krzemieniecka 40 
4. Instalacja MBP w Brzeszczach, ul. Graniczna 48 
5. Instalacja MBP w Krakowie, ul. Półłanki 64 
6. Instalacja MBP w Krakowie, ul. Nad Drwiną 
7. Instalacja MBP w Choczni, ul. T. Kościuszki 304 
8. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Balinie, ul. Głogowa 75 
9. Instalacja MBP w Tarnowie, ul. Komunalna 29 
10. Instalacja MBP w Tarnowie, ul. Komunalna 20A 
11. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach, ul. Kornela Ujejskiego 341 
12. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Tylmanowej, os. Rzeka 419 
13. Zakład Utylizacji Odpadów w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 115 
14. Instalacja MBP w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4a 
15. Instalacja MBP w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 120 
16. Instalacja MBP w Gorlicach, ul. Przemysłowa 7 

Instalacje do  
biologicznego  
przetwarzania  
odpadów  
zielonych 
i innych 
bioodpadów 

1. Kompostownia odpadów w Krakowie, Barycz, ul. Krzemieniecka 40 
2. Kompostownia odpadów w Krakowie, ul. Kosiarzy 5A 
3. Kompostownia odpadów organicznych w Zalesianach, gm. Gdów 

4. 
Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zbieranych i bioodpadów 
w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 

5. Kompostownia odpadów organicznych w Ujkowie Starym gm. Bolesław 
6. Kompostownia odpadów zielonych w Choczni, ul. T. Kościuszki 304 

7. 
Kompostownia odpadów zielonych zbieranych selektywnie w Kętach, ul. Kęckie 
Góry Północne 

8. 
Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów w Chrzanowie, ul. Powstańców Styczniowych 15 
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Rodzaj 
instalacji 

Nazwa i adres instalacji 

9. Kompostownia odpadów zielonych w Balinie, ul. Głogowa 75 

10. 
Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zebranych w Tarnowie, 
ul. Komunalna 31 

11. Kompostownia odpadów zielonych w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4a 
12. Kompostownia odpadów zielonych w Myślenicach, ul. Juliusza Słowackiego 82 

13. 
Kompostownia odpadów zielonych zebranych selektywnie i organicznych 
w Nowym Sączu ul. Wiklinowa 

14. 
Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów w Brzeszczach, ul. Kościelna 7 

15. 
Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów w Białym Dunajcu, ul. Miłośników Podhala 1 

16. 
Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 120 

17. 
Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych i innych 
bioodpadów w ramach instalacji MBP w Tarnowie, ul. Komunalna 20A 

Instalacja do  
składowania 
odpadów  
powstających 
w procesie  
mechaniczno-
biologicznego  
przetwarzania  
zmieszanych 
odpadów  
komunalnych 
oraz  
pozostałości 
z sortowania 
odpadów  
komunalnych 

1. 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Barycz w Krakowie, 
ul. Krzemieniecka 40 

2. 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kętach, ul. Kęckie 
Góry Północne 

3. 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym 
gm. Bolesław ul. Osadowa 1 

4. 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzeszczach, 
ul. Graniczna 48 

5. 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Oświęcimiu, 
ul. Nadwiślańska 36 

6. 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chrzanowie-
Balinie, ul. Głogowa 75 

7. 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tarnowie, 
ul. Komunalna 

8. 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Za rzeką Biała” 
w Tarnowie, ul. Czysta 

9. 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Myślenicach, 
ul. Ujejskiego 341 

10. 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowym Sączu, 
ul. Tarnowska 120 

11. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Sączu 
Źródło: PGOWM 2016-2022 
 
Organizacja selektywnej zbiórki oraz ilości odebranych/zebranych odpadów komunalnych 
 
W poniższej tabeli przedstawiono sposoby prowadzenia selektywnych zbiórek odpadów na terenie 
poszczególnych gmin Powiatu Krakowskiego. 
 
Tabela 55. Zestawienie informacji na temat funkcjonujących w 2017 r. systemów 
odbierania/zbierania odpadów komunalnych na terenie poszczególnych gmin Powiatu 
Krakowskiego 

Gmina Zbierane frakcje Dodatkowe zbiórki PSZOK 

Czernichów 

- papier i tektura, 
- tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe,  metale, 
- szkło, 
- bioodpady, 
- pozstałe zmieszane odpady komunalne 

- odpady 
wielkogabarytowe, 

- ZSEiE, 
- zużyte baterie, 
- zużyte opony, 
- przeterminowane leki 

mobilne PSZOK-i 
- Rybna, działka 

3075/1, 
- Czernichów, 
działka 1349/4 
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Gmina Zbierane frakcje Dodatkowe zbiórki PSZOK 

Igołomia-
Wawrzeńczyce 

- papier i tektura, 
- tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe,  metale, 
- szkło, 
- pozstałe zmieszane odpady komunalne 

- odpady 
wielkogabarytowe, 

- ZSEiE, 
- zużyte opony, 
- przeterminowane leki 

2 mobilne PSZOKi 

Iwanowice 

- papier i tektura, 
- tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe,  metale, 
- szkło, 
- bioodpady, 
- pozstałe zmieszane odpady komunalne 

- odpady 
wielkogabarytowe, 

- ZSEiE, 
- zużyte opony, 
- wielkogabarytowe 

zabawki 

PSZOK 
Iwanowice Dworskie 

Jerzmanowice-
Przeginia 

- papier i tektura, 
- tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe,  metale, 
- szkło, 
- bioodpady, 
- pozstałe zmieszane odpady komunalne 

- odpady 
wielkogabarytowe, 

- ZSEiE, 
- zużyte baterie, 
- przeterminowane leki, 
- zużyte opony, 
- odpady ulegające 

biodegradacji 

w każdej 
miejscowości 

organizowane są 
mobilne PSZOK-i  

Kocmyrzów-
Luborzyca 

- papier i tektura, 
- tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe,  metale, 
- szkło, 
- bioodpady, 
- pozstałe zmieszane odpady komunalne 

- odpady 
wielkogabarytowe, 

- ZSEiE, 
- zużyte baterie, 
- przeterminowane leki, 
- zużyte opony 

PSZOK 
Kocmyrzów 206 
(na terenie bazy 
dawnej Gminnej 

Spółdzielni 
Samopomoc 

Chłopska) 

Krzeszowice 

- papier i tektura, 
- tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe,  metale, 
- szkło, 
- pozstałe zmieszane odpady komunalne 

- odpady 
wielkogabarytowe 
(w ramach umowy), 

- ZSEiE, 
- zużyte baterie, 
- przeterminowane leki, 
- tekstylia 

Plac Wtórnej 
Segregacji pełniący 

funkcję 
tymczasowego 

PSZOK 
Krzeszowice 
ul. S. Czycza  

Liszki 

- papier i tektura, 
- tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe,  metale, 
- szkło, 
- bioodpady, 
- pozstałe zmieszane odpady komunalne 

- odpady 
wielkogabarytowe, 

- odpady problemowe 
i niebezpieczne -  
„objazdowy” odbiór 
raz/rok (w ramach 
umowy) 

brak stacjonarnego 
PSZOK 

 
- raz/m-c zbiórka 
w wyznaczonych 

punktach 
w Kaszowie 

i Liszkach - zbierane 
są odpady 

problemowe 
i niebezpieczne  

Michałowice 

- papier i tektura, 
- tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe,  metale, 
- szkło, 
- bioodpady, 
- pozstałe zmieszane odpady komunalne 

- odpady 
wielkogabarytowe, 

- ZSEiE, 
- zużyte baterie, 
- zużyte opony 

mobilny PSZOK 
Książniczki 

ul. Tadeusza 
Strumiłły 146 

Mogilany 

- papier i tektura, 
- tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe,  metale, 
- szkło, 
- bioodpady, 
- pozstałe zmieszane odpady komunalne 

- odpady 
wielkogabarytowe, 

- ZSEiE, 
- zużyte opony, 
- przeterminowane leki 

PSZOK 
Gaj, ul. Zadziele 43 
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Gmina Zbierane frakcje Dodatkowe zbiórki PSZOK 

Skała 

- papier i tektura, 
- tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe,  metale, 
- szkło, 
- pozstałe zmieszane odpady komunalne 

- odpady 
wielkogabarytowe, 

- ZSEiE 

PSZOK 
Cianowice 

ul. Do Cegielni 1 

Skawina 

- papier i tektura, 
- tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe,  metale, 
- szkło, 
- bioodpady, 
- pozstałe zmieszane odpady komunalne 

- odpady 
wielkogabarytowe, 

- ZSEiE, 
- zużyte opony, 
- zużyte baterie, 
- przeterminowane leki, 
- tekstylia 

PSZOK 
na terenie Zakładu 
Zagospodarowania 

Odpadów 
w Skawinie, ul. Gen. 
Emila Fieldorfa „Nila” 

nr 8 

Słomniki 

- papier i tektura, 
- tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe,  metale, 
- szkło, 
- bioodpady, 
- pozstałe zmieszane odpady komunalne 

- odpady 
wielkogabarytowe, 

- ZSEiE, 
- zużyte opony 

PSZOK 
Słomniki, ul. Niecała 
przy Oczyszczalni 

Ścieków 

Sułoszowa 

- papier i tektura, 
- tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale, 
- szkło, 
- popiół, 
- pozstałe zmieszane odpady komunalne 

- odpady 
wielkogabarytowe, 

- ZSEiE, 
- zużyte baterie, 
- przeterminowane leki, 
- zużyte opony 

mobilny PSZOK 
2 razy/m-c 

Świątniki Górne 

- papier i tektura, 
- tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe,  metale, 
- szkło, 
- bioodpady, 
- pozstałe zmieszane odpady komunalne 

- odpady 
wielkogabarytowe, 

- ZSEiE, 
- zużyte baterie, 
- przeterminowane leki 

mobilne PSZOK-i 

Wielka Wieś 

- papier i tektura, tekstylia 
- tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe,  metale, 
- szkło, 
- bioodpady, 
- pozstałe zmieszane odpady komunalne 

- odpady 
wielkogabarytowe, 

- ZSEiE, 
- zużyte opony 
 

PSZOK 
Wielka Wieś, 

ul. Krakowska 24 

Zabierzów 

- papier i tektura, 
- tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe,  metale, 
- szkło, 
- bioodpady, 
- pozstałe zmieszane odpady komunalne 

- odpady 
wielkogabarytowe, 

- ZSEiE, 
- zużyte opony, 
- zużyte baterie 

i akumulatory, 
- odpady budowlane 

brak 

Zielonki 

- papier i tektura, 
- tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale, 
- szkło, 
- pozstałe zmieszane odpady komunalne 

- odpady 
wielkogabarytowe, 

- ZSEiE, 
- zużyte baterie, 
- przeterminowane leki, 
- zużyte opony, 

mobilne PSZOK-i 
- Zielonki 

ul. Krakowskie 
Przedmieście, 

- Węgrzce ul. B5 

Objaśnienia: 
- ZSEiE - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
- PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z gmin 
 
Poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych, odebranych/zebranych z terenu Powiatu 
Krakowskiego w latach 2013-2016. 
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Tabela 56. Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Powiatu Krakowskiego 
w latach 2013-2016 

Gmina Rok 

Masa zebranych 
odpadów 

komunalnych * 
(ogółem) [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych 
selektywnie * 

[Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych 

zebranych 
selektywnie 

w ogólnej masie 
zebranych odpadów 

[%] 

Czernichów 

2014 2 415,918 600,117 24,8 
2015 2 481,632 753,432 30,4 
2016 3 107,103 940,183 30,3 
2017 3 892,759 1 165,399 29,9 

Igołomia-
Wawrzeńczyce 

2014 361,000 119,000 33,0 
2015 561,000 277,000 49,4 
2016 690,000 137,000 19,9 
2017 1 032,000 231,000 22,4 

Iwanowice 

2014 395,200 176,000 44,5 
2015 470,300 275,100 58,5 
2016 507,620 216,370 42,6 
2017 661,620 308,170 46,6 

Jerzmanowice-
Przeginia 

2014 1 731,810 369,900 21,4 
2015 1 804,400 394,700 21,9 
2016 2 072,880 598,620 28,9 
2017 2 112,660 541,580 25,6 

Kocmyrzów-
Luborzyca 

2014 3 246,890 640,810 19,7 
2015 2 738,600 800,000 29,2 
2016 3 908,172 530,537 13,6 
2017 4 428,065 565,922 12,8 

Krzeszowice 

2014 9 124,400 2 574,300 28,2 
2015 10 482,100 2 995,500 28,6 
2016 9 915,400 3 592,000 36,2 
2017 9 121,600 2 268,200 24,9 

Liszki 

2014 2 895,000 1 064,600 36,8 
2015 3 488,500 1 155,100 33,1 
2016 4 403,470 1 196,550 27,2 
2017 5 017,445 1 115,555 22,2 

Michałowice 

2014 2 914,850 484,110 16,6 
2015 3 009,200 587,300 19,5 
2016 3 642,108 1 010,728 27,8 
2017 4 311,461 933,371 21,6 

Mogilany 

2014 933,371 569,790 61,0 
2015 3 474,252 875,692 25,2 
2016 3 429,137 796,877 23,2 
2017 3 597,864 907,264 25,2 

Skała 

2014 2 559,900 405,100 15,8 
2015 2 790,900 564,400 20,2 
2016 3 272,921 642,721 19,6 
2017 3 409,567 843,361 24,7 

Skawina 

2014 12 006,482 1 792,582 14,9 
2015 14 527,000 1 669,500 11,5 
2016 12 754,195 2 246,555 17,6 
2017 13 557,352 2 620,372 19,3 

Słomniki 

2014 2 159,510 563,060 26,1 
2015 1 753,300 486,600 27,8 
2016 1 783,480 414,730 23,3 
2017 2 511,619 660,387 26,3 

Sułoszowa 2014 690,437 123,137 17,8 
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Gmina Rok 

Masa zebranych 
odpadów 

komunalnych * 
(ogółem) [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych 
selektywnie * 

[Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych 

zebranych 
selektywnie 

w ogólnej masie 
zebranych odpadów 

[%] 
2015 759,230 158,030 20,8 
2016 816,195 155,835 19,1 
2017 932,985 190,275 20,4 

Świątniki Górne 

2014 2 257,120 802,280 35,5 
2015 1 682,350 743,800 44,2 
2016 2 585,130 1 530,190 59,2 
2017 2 645,630 1 346,770 50,9 

Wielka Wieś 

2014 2 356,924 336,494 14,3 
2015 2 632,090 417,590 15,9 
2016 3 506,140 558,282 15,9 
2017 3 984,671 1 098,880 27,6 

Zabierzów 

2014 7 518,600 2 610,800 34,7 
2015 9 236,400 3 824,700 41,4 
2016 10 646,532 3 002,353 28,2 
2017 11 761,132 4 043,475 34,4 

Zielonki 

2014 6 318,500 1 142,500 18,1 
2015 6 649,700 1 478,600 22,2 
2016 7 646,900 1 800,300 23,5 
2017 7 078,400 1 521,900 21,5 

Razem - Powiat 
Krakowski 

2014 50 761,512 11 800,280 23,2 
2015 58 058,854 14 461,544 24,9 
2016 64 771,983 15 777,831 24,4 
2017 70 935,230 18 093,681 25,5 

* - pod uwagę wzięto odpady z grup 20 i 15 - nie uwzględniano odpadów z grup 16 i 17 

Źródło: Opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Gmin 
 
5.7.2. Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
 
Na terenie Powiatu Krakowskiego nie funkcjonują instalacje do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych. Odebrane z obszarów poszczególnych gmin Powiatu zmieszane odpady 
komunalne i odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone 
do składowania - zagospodarowywane są na instalacjach regionalnych działających w ramach 
Małopolskiego RGOK. Odpady zebrane w sposób selektywny również zagospodarowywane 
są poza terenem Powiatu. 
 
5.7.3. Odpady zawierające azbest 
 
Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych. Ze względu na budowę 
i strukturę tych wyrobów, stanowią one poważny problem dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. 
Włókna respirabilne azbestu są wystarczająco drobne by przeniknąć głęboko do płuc, gdzie 
stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Włókna te powstają na skutek działania 
mechanicznego (np. gdy płyty azbestowe są łamane lub poddane jakiejkolwiek obróbce 
mechanicznej lub ścieraniu). 
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, w którym jako główny cel 
wskazano konieczność usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu kraju do 
2032 r. 
 
Zgodnie z uzyskanymi danymi, na terenie Powiatu Krakowskiego występuje ok. 27 552,441 Mg 
wyrobów azbestowych - szczegóły przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 57. Informacja o występowaniu wyrobów azbestowych na terenie Powiatu Krakowskiego - 
stan na 31.12.2017 r. 

Gmina 
Ilość występujących 

wyrobów 
azbestowych [Mg] 

Czernichów 2 694,000 
Igołomia-Wawrzeńczyce 396,060 
Iwanowice 20,575 
Jerzmanowice-Przeginia 3 877,318 
Kocmyrzów-Luborzyca 1 109,680 
Krzeszowice 5 993,900 
Liszki 1 786,253 
Michałowice 1 137,733 
Mogilany 300,000 
Skała 1 973,682 
Skawina 984,450 
Słomniki 2 064,800 
Sułoszowa 2 464,171 
Świątniki Górne 200,500 
Wielka Wieś 1 538,803 
Zabierzów 406,000 
Zielonki 604,516 

Razem Powiat Krakowski 27 552,441 

Źródło: Informacje z gmin 
 
W latach 2014-2017 z terenu Powiatu Krakowskiego usunięto następujące ilości wyrobów 
azbestowych: 
 
Tabela 58. Ilość usuniętych wyrobów azbestowych z terenu Powiatu Krakowskiego w latach           
2014-2017 

Gmina 
Ilość usuniętych wyrobów azbestowych [Mg] 

2014 2015 2016 2017 
Czernichów 96,450 213,740 115,740 119,199 
Igołomia-Wawrzeńczyce 91,800 131,300 167,200 76,900 
Iwanowice 70,970 0 264,830 89,007 
Jerzmanowice-Przeginia 135,630 168,460 412,265 2,430 
Kocmyrzów-Luborzyca 23,970 65,660 8,030 0 
Krzeszowice 512,890 457,040 994,300 273,070 
Liszki 189,960 96,310 124,910 129,786 
Michałowice 66,320 65,560 39,220 44,030 
Mogilany 34,220 68,520 137,720 23,160 
Skała 106,330 148,030 290,610 45,870 
Skawina 104,200 77,700 56,900 57,090 
Słomniki 115,800 96,300 111,700 100,000 
Sułoszowa 200,000 0 0 460,000 
Świątniki Górne 0 34,090 25,330 27,690 
Wielka Wieś 155,350 75,400 141,700 118,060 
Zabierzów 292,000 210,000 201,000 98,000 
Zielonki 67,570 97,945 222,470 16,680 

Razem - Powiat 
Krakowski 

2 263,441 2 006,055 3 313,925 1 680,972 

Źródło: Informacje z gmin 
 
Mieszkańcy Powiatu Krakowskiego mają możliwość otrzymania dofinansowania do transportu 
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i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budżetów poszczególnych gmin Powiatu. 
Kilka Gmin pozyskuje środki na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(szczegóły w tabeli poniżej). 
W ubiegłych latach część gmin usuwała wyroby azbestowe w ramach programu „Demontaż 
i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest obszarów województwa małopolskiego”, 
realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 
 
Tabela 59. Żródła dofinansowania usuwania wyrobów azbestowych z terenu poszczególnych gmin 
Powiatu Krakowskiego            

Gmina Źródło dofinansowania 

Czernichów budżet gminy, RPO Województwa Małopolskiego 
Igołomia-Wawrzeńczyce budżet gminy 
Iwanowice budżet gminy 
Jerzmanowice-Przeginia budżet gminy, RPO Województwa Małopolskiego 
Kocmyrzów-Luborzyca budżet gminy, RPO Województwa Małopolskiego 
Krzeszowice RPO Województwa Małopolskiego 
Liszki budżet gminy 
Michałowice budżet gminy 
Mogilany budżet gminy 
Skała budżet gminy 
Skawina budżet gminy 
Słomniki budżet gminy 
Sułoszowa budżet gminy, WFOŚiGW 
Świątniki Górne budżet gminy 
Wielka Wieś budżet gminy 
Zabierzów budżet gminy 
Zielonki budżet gminy 

Źródło: Informacje z gmin 
 
Tabela 60. Tabela SWOT dla obszaru interwencji gospodarowanie odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów. 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

- wdrożony nowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi, 

- system zbierania i odbioru odpadów dostosowany 
do rozwiązań technologicznych przyjętych 
w Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
(RGOK) oraz wzmożonej aktywności turystycznej, 

- utworzone Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) 

- spalanie odpadów w paleniskach domowych, 
- powstawanie „dzikich” składowisk odpadów, 
- niski poziom selektywnej zbiórki odpadów 

niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia 
odpadów komunalnych, 

- słaba znajomość przepisów prawnych 
w odniesieniu do gospodarki odpadami zarówno 
przez wytwórców indywidualnych jak i podmioty 
gospodarcze, 

- powstające znaczne ilości opdadów w związku 
z wzmożonym ruchem turystycznym 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- rozbudowa PSZOK-ów dla zapewnienia 
efektywniejszej selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, 

- mniejsza ilość odpadów wprowadzanych 
do środowiska w sposób niekontrolowany 
(redukcja ilości „dzikich” składowisk odpadów) 

- emisja zanieczyszczeń do powietrza (spalanie 
odpadów), 

- zanieczyszczenie gleb, wód, powietrza oraz 
przyrody („dzikie” składowiska odpadów) 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAKOWSKIEGO 
NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2022-2025 

 

117 
 

5.7.4. Tendencje zmian 

Wzrastające zapotrzebowanie na zakup różnorodnych produktów od lat przyczynia się 
do stopniowego wzrostu jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów w przeliczeniu 
na mieszkańca - przewiduje się, że w kolejnych latach tendencja ta nie ulegnie zmianie.  
Z kolei usprawnianie wdrożonego nowego systemu gospodarowania odpadami przełoży się na 
jego uszczelnienie oraz wzrost ilości odbieranych/zbieranych odpadów komunalnych, co można 
było zaobserwować już w minionych latach: 

- w 2014 r. - 50 761,512 Mg, 
- w 2015 r. - 58 058,854 Mg, 
- w 2016 r. - 64 771,983 Mg, 
- w 2017 r. - 70 935,230 Mg. 

Jednocześnie przyczyni się to do wzrostu poziomu odzysku i recyklingu odpadów (szczególnie 
opakowaniowych) oraz do redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania. 
Ponadto rozwój technologiczny instalacji do zagospodarowania odpadów umożliwi zwiększenie 
stopnia odzysku i unieszkodliwiania innego niż składowanie odpadów. 
 
5.7.5. Zagadnienia horyzontalne. 
a. Adaptacja do zmian klimatu. 
W kontekście zagadnienia horyzontalnego dotyczącego zmian klimatu, należy zwrócić uwagę przy 
organizowaniu obiektów gospodarki odpadami, takich jak PSZOK, place magazynowania 
odpadów, aby nie lokalizować ich na terenach zagrożonych powodziami, podtopieniami 
i osuwiskami, będącymi następstwami kumulacji zmian, będących efektem zmian klimatycznych. 
Zmiany klimatyczne mogą spowodować konieczność reorganizacji gminnych systemów odbioru 
odpadów komunalnych, zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych czy 
biodegradowalnych. 
b. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
W kontekście gospodarowania odpadami przyczyną większości poważnych awarii, które mogą 
zdarzyć się na terenie instalacji, jest najczęściej niezachowanie zasad eksploatacji 
i bezpieczeństwa. Głównym zagrożeniem jest możliwość wybuchu pożaru samych odpadów, czy 
to komunalnych czy przemysłowych. W wyniku pożaru będą się uwalniały do atmosfery bardzo 
toksyczne substancje z palącego się biogazu oraz odpadów tworzyw sztucznych.  Zagrożeniem 
dla wód podziemnych mogą być odcieki ze składowisk w przypadku katastrofy budowlanej 
polegającej na rozszczelnieniu sztucznej przegrody uszczelniającej. 
c. Działania edukacyjne. 
Działania w zakresie edukacji ekologicznej powinny skupić się na promocji gminnego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, organizowaniu różnych cyklicznych akcji (np. 
„Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”), segregacji odpadów w placówkach oświatowych. W dalszym 
ciągu powinno prowadzić się działalność edukacyjną w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
i ograniczenia ich powstawania. Jednym z najważniejszych aspektów edukacji ekologicznej, 
w połączeniu  
z poprawą jakości powietrza, powinno być wzmocnienie działań edukacyjnych w zakresie 
szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych. 
d. Monitoring środowiska. 
Monitoring środowiska w odniesieniu do gospodarki odpadami powinien skupiać, się przede 
wszystkim na ilościach wytwarzanych i odzyskiwanych odpadów innych niż komunalne, w tym 
niebezpiecznych i pochodzących z działalności przemysłowej. W kontekście odpadów 
komunalnych natomiast konieczne jest monitorowanie osiąganych poziomów recyklingu i odzysku 
odpadów celem bieżącego i ciągłego udoskonalania lokalnego, gminnego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto, ze względu na zamknięte składowiska 
odpadów komunalnych konieczne jest dalsze prowadzenie monitoringu jakości wód podziemnych 
i powierzchniowych oraz osiadania składowisk odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej. 
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5.8. Zasoby przyrodnicze. 

5.8.1. Ochrona przyrody i krajobrazu. 
Usytuowanie Powiatu Krakowskiego w rozległej przestrzeni terenów o poważnym zróżnicowaniu 
warunków siedliskowych, znajduje swoje odzwierciedlenie w charakterystyce szaty roślinnej 
i świata zwierzęcego tego obszaru. 
W dolinie Wisły, stanowiącej wschodni fragment doliny górnej Wisły w Kotlinie Oświęcimskiej, 
w najniższej, południowo-zachodniej części powiatu dominującą rolę odgrywają zbiorowiska 
roślinności nizinnej, występujące w warunkach ogólnie wystarczającej wilgotności siedlisk. Tereny 
użytków rolnych – pola uprawne, łąki i pastwiska, zbiorowiska zaroślowe brzegów cieków 
wodnych, rowów śródpolnych itp., nadają charakterystyczny rys środowiskowy tej części terenu, 
o wielkiej wartości przyrodniczej. Osobnym elementem są liczne, rozmaite zadrzewienia, 
zbudowane głównie z gatunków liściastych. Lokalnie stanowią pozostałości dawnych lasów 
łęgowych, występując na brzegach wód, wśród pól, z udziałem olszy, wierzby, topoli, jesionu itd. 
Na terenach Wyżyny Krakowskiej stanowiących najogólniej północną część obszaru powiatu 
o specyficznych warunkach środowiskowych, cechą charakterystyczną jest niezwykłe bogactwo 
i różnorodność szaty roślinnej. 
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Rysunek 10. Formy ochrony przyrody występujące na terenie Powiatu Krakowskiego  

 
Źródło: www. geoserwis.gdos.gov.pl – opracowanie własne 
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Legenda: 
 
- Parki Narodowe wraz z otuliną 

1. Ojcowski Park Narodowy – Gmina Skała, Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Gmina Wielka 
Wieś, Gmina Zielonki, Gmina Sułoszowa 

- Parki Krajobrazowe wraz z otuliną 
2. Dłubniański Park Krajobrazowy – Gmina Zielonki, Gmina Michałowice, Gmina Iwanowice, 

Gmina Skała 
3. Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie – Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Gmina 

Krzeszowice, Gmina Michałowice, Gmina Wielka Wieś, Gmina Zabierzów, Gmina Zielonki 
4. Rudniański Park Krajobrazowy – Gmina Krzeszowice, Gmina Czernichów 
5. Tenczyński Park Krajobrazowy – Gmina Krzeszowice, Gmina Liszki, Gmina Wielka Wieś, 

Gmina Zabierzów 
6. Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy – Gmina Liszki, Gmina Czernichów 

- Obszar Natura 2000 – obszary siedliskowe 
7. Dolina Prądnika – Gmina Jerzmanowice Przeginia, Gmina Skała, Gmina Wielka Wieś, 

Gmina Sułoszowa 
8. Dolinki Jurajskie – Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Gmina Wielka Wieś, Gmina 

Krzeszowice, Gmina Zabierzów 
9. Czerna – Gmina Krzeszowice 
10. Krzeszowice – Gmina Krzeszowice 
11. Dolina Sanki – Gmina Liszki 
12. Rudno – Gmina Czernichów 
13. Rudniańskie Modraszki – Kajasówka – Gmina Czernichów 
14. Cedron – Gmina Skawina 
15. Skawiński Obszar Łąkowy – Gmina Skawina 

- Rezerwaty przyrody: 
16. Dolina Eliszówki – Gmina Krzeszowice 
17. Dolina Kluczwody – Gmina Zabierzów, Gmina Wielka Wieś 
18. Dolina Mnikowska – Gmina Liszki 
19. Dolina Potoku Rudno – Gmina Krzeszowice, Gmina Czernichów 
20. Dolina Racławki – Gmina Krzeszowice, Gmina Zabierzów 
21. Dolina Szklarki – Gmina Jerzmanowice-Przeginia 
22. Kajasówka – Gmina Czernichów 
23. Kozie Kąty – Gmina Skawina 
24. Skała Kmity – Gmina Zabierzów 
25. Wąwóz Bolechowicki – Gmina Zabierzów 
26. Zimny Dół – Gmina Liszki 
27. Cieszynianka – Gmina Mogilany 

- stanowiska dokumentacyjne 
28. Żyła porfiru – Gmina Zabierzów 
29. Odsłonięcie na Czerwieńcu – Gmina Krzeszowice 
30. Kamieniołom Nowa Krystyna – Gmina Krzeszowice 
31. Kamieniołom z uskokiem – Gmina Krzeszowice 
32. Kamieniołom – Gmina Liszki 
33. Odsłonięcie martwicy wapiennej w Dolinie Szklarki – Gmina Zabierzów 
34. Stary kamieniołom – Gmina Zielonki 

- użytki ekologiczne 
35. Stanowisko Lilii Złotogłów – Gmina Zabierzów 
36. Uroczysko Podgołogórze – Gmina Zabierzów 
37. Uroczysko w Rząsce – Gmina Zabierzów 
38. Las Buczyna – Gmina Krzeszowice  

- pomniki przyrody 
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Tabela 61. Udział powierzchni obszarów chronionych w gminach Powiatu Krakowskiego 

Lp. Gmina 
Powierzchnia obszarów 
chronionych [ha] 

1. Czernichów 3 105,70 
2. Igołomia- Wawrzeńczyce 0 
3. Iwanowice 2 355,50 
4. Jerzmanowice- Przeginia 4 171,90 
5. Kocmyrzów- Luboszyca 0 
6. Krzeszowice 9 169,07 
7. Liszki 2 377,41 
8. Michałowice 1 746,40 
9. Mogilany 10,27 

10. Skała 3 270,85 
11. Skawina 24,21 
12.  Słomniki 0 
13. Sułoszowa 508,29 
14. Świątniki Górne 0 
15. Wielka Wieś 2 923,96 
16. Zabierzów 6 299,71 
17. Zielonki 1 997,57 

Źródło: www.stat.gov.pl 
 
Parki narodowe 
Ojcowskie Park Narodowy 
Park powstał w 1956 r., zajmuje 2 346 ha (z czego 1 222,6 ha na terenie Gminy Skała), obejmuje 
południową część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i jest najmniejszym parkiem w Polsce. 
Ścisłą ochroną objęte jest 251 ha powierzchni parku. Podłożem geologicznym Parku są wapienie 
jurajskie, w których woda wymyła głębokie wąwozy o stromych ścianach i skały o przedziwnych 
kształtach. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego znajdują się sławne ostańce: Brama 
Krakowska, Maczuga Herkulesa, Skamieniały Wędrowiec i Igła Deotymy. 
Skały Parku kryją także około 400 jaskiń: Grota Łokietka, Jaskinia Ciemna i Zbójecka. Spośród 
wielu występujących na terenie parku zwierząt najbardziej charakterystycznymi dla tego rejonu są 
nietoperze, żyje tu 15 gatunków tych zwierząt. 
Na granicach parku znalazły się także renesansowy zamek w Pieskowej Skale (oddział 
Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu) oraz ruiny gotyckiego zamku w Ojcowie. 
 
Parki Krajobrazowe  
Dłubniański Park Krajobrazowy  
Park krajobrazowy został powołany na mocy Uchwały nr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa 
z dnia 2 grudnia 1981 r. w sprawie ochrony Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. 
Powierzchnia Parku wynosi 10 959,6 ha (z czego 2 048,2 ha na terenie Gminy Skała), 
a powierzchnia otuliny wynosi 11 684,7 ha. Park wraz z otuliną zajmuje obszar gmin: Michałowice, 
Zielonki, Iwanowice, Skała, Trzyciąż (powiat olkuski), Gołcza (powiat miechowski). Dłubniański 
Park krajobrazowy obejmuje górny odcinek doliny rzeki Dłubni na odcinku od Dziekanowic na 
południu, po Trzyciąż na północnym-zachodzie. 
 
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie  
Park krajobrazowy został powołany na mocy Uchwały nr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa 
z dnia 2 grudnia 1981 r. oraz Uchwałą nr III/11/80 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach 
z dnia 2 czerwca 1980 r. Powierzchnia Parku wynosi 20 686,1 ha, a powierzchnia otuliny wynosi 
13 017,0 ha. Park wraz z otuliną zajmuje obszar gmin Kraków (aglomeracja Kraków), 
Jerzmanowice- Przeginia, Krzeszowice, Michałowice, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki (powiat 
krakowski) oraz Bukowno, Olkusz (powiat olkuski) i Trzebinia (powiat chrzanowski). 
Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie ze względu na dużą rozległość obszaru jest on jednym 
z najbardziej zróżnicowanych pod kątem rzeźby terenu spośród parków krajobrazowych na Jurze. 
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Nazwa PK została utworzona z powodu objęcia ochrona w tym parku niemal wszystkich 
przepięknych dolinek podkrakowskich, w tym: Kluczwody, Bolechowicką, Kobylańską, Będkowską, 
Szklarki, Racławki i Eliaszówki. 
Ze względu na niezwykle walory przyrodniczo-krajobrazowe w większości wymienionych dolin 
utworzono ponadto rezerwaty przyrody. Istniejące na tym obszarze rezerwaty to: rez. Dolina 
Eliaszówki, rez. Dolina Kluczwody, rez. Dolina Racławki, rez. Dolina Szklarki, rez. Wąwóz 
Bolechowicki.   
Wśród pomników przyrody znajdujących się w PK Dolinki Krakowskie przeważają pomniki 
przyrody nieożywionej w tym jaskinie (J. Nietoperzowa, J. Wierzchowska Górna), ostańce i źródła 
(Będkówki, Sztoły i Kobylanki). Ponadto na uwagę zasługuje starodrzew wokół kościoła 
w Racławicach i stara aleja bukowa przy klasztorze w Czernej. 
 
Rudniański Park Krajobrazowy  
Park krajobrazowy został powołany na mocy Uchwały nr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa 
z dnia 2 grudnia 1981 r. Powierzchnia Parku wynosi 5 813,9 ha, a powierzchnia otuliny wynosi 
6 713,0 ha. Park wraz z otuliną zajmuje obszar gmin Krzeszowice i Czernichów (powiat krakowski) 
oraz Alwiernia (powiat chrzanowski). 
Na terenie parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody: 
 Dolina Potoku Rudno - rezerwat leśny i przyrody nieożywionej, znajdujący się w obrębie 

przełomu rzeki Rudno, pomiędzy Zalasem a Rybną, o powierzchni 95,94 ha. Ochronie 
podlega tutaj fragment łęgu olszowego jednego z najlepiej zachowanych na Jurze 
Krakowskiej, olsu oraz stanowisk geologicznych znajdujących się przy starym 
kamieniołomie. 

 Kajasówka - rezerwat przyrody nieożywionej, położony między Przeginią Duchowną 
i Czułówkiem. Ochronie podlega tutaj unikalny zrąb tektoniczny pokryty roślinnością 
kserotermiczną. 

Wśród pomników przyrody na terenie parku warto wymienić: drzewa w parku dworskim w Porębie 
Żegoty, drzewa przy klasztorze Bernardynów w Alwerni a także Skałki Gaudynowskie  
w miejscowości Brodła i skałki wraz z kamieniołomem w Rusocicach. 
Na terenie parku występuje jedno stanowisko dokumentacyjne - odsłonięcie geologiczne we wsi 
Podłęże. 
 
Tenczyński Park Krajobrazowy  
Park krajobrazowy został powołany na mocy Uchwały nr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa 
z dnia 2 grudnia 1981 r. oraz Uchwałą nr III/11/80 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach 
z dnia 2 czerwca 1980 r. Powierzchnia Parku wynosi 13 658,1 ha, a powierzchnia otuliny wynosi 
13 413,9 ha. Park wraz z otuliną zajmuje obszar gmin Kraków (aglomeracja Kraków), Krzeszowice, 
Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów (powiat krakowski) oraz Alwiernia, Babice, Chrzanów, Trzebinia 
(powiat chrzanowski). 
Swoim zasięgiem obejmuje Garb Tenczyński (od którego pochodzi nazwa parku) wraz 
z ważniejszymi kompleksami leśnymi: Puszczą Dulowską, Lasem Zwierzyniec, drzewostanami 
pomiędzy Nielepicami i Zabierzowem oraz kompleksami w okolicach Babic i Regulic. 
 
Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy  
Park krajobrazowy został powołany na mocy Uchwały nr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa 
z dnia 2 grudnia 1981 r. w sprawie ochrony Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. 
Powierzchnia Parku wynosi 6 415,5 ha, a powierzchnia otuliny wynosi 9 996,3 ha. Park wraz 
z otuliną zajmuje obszar gmin Kraków (aglomeracja Kraków), Liszki i Czernichów (powiat 
krakowski).  
Bielańsko- Tyniecki Park Krajobrazowy obejmuje malowniczy fragment doliny Wisły powyżej 
Krakowa. Główna część parku obejmuje Pasmo Sowińca, położone w widłach rzek Wisły 
i Rudawy. Najwyższą część Pasma Sowińca zajmuje Las Wolski - o powierzchni 412 ha. Jest to 
jeden  
z największych w Polsce i Europie leśnych parków miejskich o mieszanym drzewostanie (m.in. 
buki i świerki) ściśle pokrywającym bogato urzeźbiony teren (głębokie skaliste wąwozy, skałki, 
niewielkie wierzchowiny, cztery uroczyska itd.). Osobliwością jest tu kwitnący bluszcz. Najwyższym 
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wzniesieniem jest Sowiniec (358 m n.p.m.) z kopcem Marszałka J. Piłsudskiego zwany również 
Kopcem Wolności. Na wsch. skraju Pasma, na Wzgórzu Błogosławionej Bronisławy, wznosi się 
Kopiec Kościuszki. Wokół tego kopca znaczne fragmenty fortyfikacji poaustriackich z 1850 r. Ze 
szczytu kopca rozciąga się znakomity widok: w kierunku pd. - na Pogórze Wielickie, Beskidy i - 
przy dobrej widoczności - na Tatry, w kierunku pn. i wsch. - na Kraków, Wyżynę Krakowską 
i Kotlinę Sandomierską. Inna atrakcja jest ogród zoologiczny założony w Lesie Wolskim. 
 
Obszar Natura 2000 – obszary siedliskowe 
 
Dolina Prądnika PLH120004 
Obszar obejmuje głębokie doliny Prądnika i Sąspówki wraz z falistą wierzchowiną usianą 
rozproszonymi ostańcami, będącymi typowymi elementami krajobrazu Jury Krakowsko-
Częstochowskiej. Formy te powstały w wyniku procesów erozyjnych działających w górnojurajskich 
wapiennych skałach budujących ten obszar. 
Charakterystyczne dla tego terenu zjawiska krasowe są przyczyną występowania licznych jaskiń, 
szczelin i malowniczych form skalnych - baszt, bram, ambon itp. Szata roślinna tworzy 
skomplikowany układ przestrzenny, odzwierciedlający zróżnicowanie warunków siedliskowych; 
nierzadko obok siebie występują zbiorowiska o odmiennym charakterze ekologicznym. Większą 
część ostoi pokrywają lasy grądowe, buczyny i na mniejszych powierzchniach, bory mieszane. Na 
stromych zboczach i skałach występują ciepłolubne zarośla, murawy kserotermiczne 
i wapieniolubne zbiorowiska naskalne. W dnach dolin zachowały się fragmenty mezofilnych łąk 
i pastwisk oraz roślinność nadpotokowa. Na terenie ostoi - w dolinie rzeki - występuje luźna 
zabudowa. 
Obszar ważny dla zachowania bioróżnorodności. Występuje tu wiele rzadkich i zagrożonych oraz 
podlegających prawnej ochronie gatunków roślin naczyniowych i zwierząt. Łącznie notowano tu 
występowanie 13 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Stwierdzono też 
obecność 13 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, szczególnie dobrze 
zachowały się typowo wykształcone płaty buczyn i jaworzyn. W związku z ograniczeniem 
użytkowania kośno-pasterskiego, interesujące zbiorowiska nieleśne - łąki i murawy - podlegają 
sukcesji. 
Na niewielkim terenie występują prawie wszystkie zjawiska geomorfologiczne typowe dla Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej; liczne są też zjawiska krasowe (około 300 jaskiń). 
  
Dolinki Jurajskie  
Obszar położony jest na terenie dużego regionu geologicznego Monokliny śląsko-Krakowskiej. 
Monoklina zbudowana jest z dwóch wielkich kompleksów skalnych. Niżej położony kompleks 
tworzą utwory karbońskie, dewońskie i starsze. Wyższy kompleks tworzą osady permu, triasu, jury, 
kredy i młodsze. Największe znaczenie w budowie geologicznej monokliny mają wapienie wieku 
jurajskiego, będące najbardziej charakterystycznymi skałami na tym terenie, decydującymi o jej 
niepowtarzalnym charakterze. 
Na teren ostoi składa się 11 enklaw, dobrze zachowanych pod względem przyrodniczym. 
Obejmują one obszar wyżynny, zbudowany z wapieni górnojurajskich, pokrytych warstwą lessu 
z wciętymi dolinami potoków, o charakterze skalistych jarów krasowych. Ich ujścia są zwykle 
zwężone i zamknięte skalnymi bramami, zaś zbocza urozmaicone różnorodnymi formami 
skalnymi, jak pojedyncze maczugi, bastiony lub masywy. Występują w nich liczne jaskinie z bogatą 
szatą naciekową. Wschodnie zbocza są przeważnie bardziej skaliste i strome. 
Wierzchowina pokryta jest głównie polami uprawnymi oraz niewielkimi kompleksami lasów 
grądowych i bukowych, które porastają też zbocza dolin. Wśród leśnych zbiorowisk roślinnych 
dominują różnorodne zespoły buczyn (żyzna buczyna karpacka, ciepłolubna buczyna storczykowa, 
kwaśna buczyna niżowa) i grądów, w mniejszym stopniu występują bory mieszane, łęgi olszowe 
oraz jaworzyna górska. Wąwozami płyną potoki i z nimi związane są płaty szuwarów 
i turzycowiska, a także łąki i pastwiska. Dolne partie zboczy dolin pokryte są murawami 
kserotermicznymi i ciepłolubnymi zaroślami. Jest to miejsce występowania rzadkich i chronionych 
gatunków zwierząt, w tym sześciu gatunków nietoperzy. 
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Czerna  
Czerna leży na Wyżynie Olkuskiej, na północ od Krzeszowic. Klasztor został wybudowany w XVII 
wieku i od tego czasu wykorzystywany jest do celów sakralnych przez zakon Karmelitów Bosych. 
Posadowiony jest nad doliną Eliaszówki, poza wsią. Przy klasztorze znajduje się zabytkowa aleja 
starych drzew. 
Obszar Natura 2000 Czerna obejmuje kolonie rozrodcze podkowca małego zlokalizowaną 
w piwnicach klasztoru nocka orzęsionego zlokalizowaną na jego strychu, a także ich żerowiska 
i zimowiska. Ponadto na terenie ostoi stwierdzano gatunek nietoperza nocka dużego. 
Podstawowym celem ochrony obszaru jest utrzymanie populacji podkowca małego i nocka 
orzęsionego oraz powierzchni i jakości ich żerowisk (przynajmniej na aktualnym poziomie), a także 
utrzymanie/odtwarzanie warunków zapewniających możliwość trwałego wykorzystania schronień 
przez kolonie rozrodcze podkowca małego i nocka orzęsionego. 
 
Krzeszowice  
Obszar "Krzeszowice" położony jest w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na 
obszarze Rowu Krzeszowickiego. Obejmuje on kościół pw. św. Marcina Biskupa w Krzeszowicach 
wraz z sąsiadującymi terenami zielonymi, miejscem bardzo intensywnego żerowania nietoperzy 
(Park Miejski, Aleja Spacerowa). Kościół wybudowany został w latach 1832-1844, jest murowany,  
w stylu neogotyckim, posiada dwie wieżyczki, pokryty jest blachą. Z dwóch stron otoczony jest 
wysokimi kilkudziesięcioletnimi drzewami. Obiekt sąsiaduje z Parkiem Miejskim, Aleją Spacerową, 
obok kościoła przebiega lokalna droga i płynie niewielka rzeka - Krzeszówka. 
Jedna z trzech ostoi kluczowych dla ochrony nocka orzęsionego. Druga pod względem liczebności 
kolonia rozrodcza tego nietoperza w Polsce. Liczebność dorosłych osobników sięga 280 
osobników. 
 
Dolina Sanki  
Obszar obejmuje fragment doliny potoku Sanka w gminie Liszki (powiat krakowski), wraz z tą 
częścią doliny potoku, która jest w rezerwacie Dolinka Mnikowska. Obszar obejmuje wąski pas łąk 
i pastwisk przylegających do Sanki. Wśród nich zdarzają się płaty łąk trzęślicowych, oraz bardziej 
podmokłe płaty, na których rosną turzyce bądź trzcina. Są one siedliskiem poczwarówki zwężonej 
Vertigo angustior. Z wyjątkiem obszaru rezerwatu, w dolinie jest dość dużo zabudowań i domostw. 
 
Rudno  
Obszar obejmuje fragment doliny potoku Rudno na granicy gmin Czernichow i Alwernia. 
W granicach obszaru znajdują się głównie siedliska nieleśne w tym łąki trzęślicowe z kosaćcem 
syberyjskim Iris sibirica i goryczką wąskolistną Gentiana pneumonanthe oraz związaną z nimi 
fauną bezkręgowców w tym modraszki: Maculinea teleius i M. nausitous. Ponadto, dolinę porastają 
szuwary głównie trzcinowe i zarośla olszy. Część doliny zajmują łąki kośne podsiewane gatunkami 
szlachetnych traw. W górnej części tego fragmentu doliny Rudna znajdują się zbiorniki wodne 
pełniące rolę miejsc rozrodu płazów, w tym traszki grzebieniastej Triturus cristatus. W części doliny 
przylegającej do oddziału 56 lasów ndl. Krzeszowice, porośniętej głównie szuwarami, 
zlokalizowane jest stanowisko poczwarówki zwężonej Vertigo angustior. Jest to też miejsce 
występowania innych cennych gatunków: bobra Castor fiber i minoga strumieniowego Lampetra 
planeri. 
 
Rudniański Modraszki – Kajasówka  
Obszar położony na terenie Garbu Tenczyńskiego (zrębu tektonicznego) stanowiącego 
południową część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Znacząca część obszaru to tereny 
rolnicze - pola uprawne oraz łąki i pastwiska. W północnej części obszaru znajduje się wąski zrąb 
tektoniczny ze stromymi zboczami zbudowany przede wszystkim górno jurajskich wapieni 
skalistych. Szczyt zręb porasta las, a jego zbocza murawa kserotermiczna. 
Obszar proponowany do ochrony w ramach sieci Natura 2000 ze względu na występowanie na 
łąkach świeżych i wilgotnych tego obszaru motyli: Maculinea Telesiu, Phengaris Telesiu, 
M.nausithous i Phengaris nausithous). 
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Cedron  
Obszar obejmuje fragment doliny potoku Cedron w gminie Kalwaria Zebrzydowska (powiat 
wadowicki), odcinek rzeki wraz terasą zalewową na odcinku poniżej pałacu w Zebrzydowicach do 
Woli Radziszowskiej. Dobrze zachowana dolina rzeki podgórskiej, z naturalnym korytem 
meandrującym oraz terasą rzeczną szeroką na ok. 100-200m. Dno potoku zbudowane jest ze 
żwirów, z fliszu karpackiego. Wzdłuż brzegów ciągną się wąskim pasem zarośla i zadrzewienia 
o charakterze łęgowym oraz ziołorośla. Terasa poryta łąkami kośnymi.- zajmują ją łąki wilgotne 
i świeże, wykorzystywane ekstensywnie. Zabudowa wiejska odsunięta od terasy. 
Unikatowy zespół zwierząt wodnych, charakterystyczny dla podgórskich rzek. Najliczniejsza 
populacja (największe stwierdzone zagęszczenia) skójki gruboskorupkowej Unio crassus w całym 
województwie. 
 
Skawiński Obszar Łąkowy  
Obszar położony przy południowo-zachodniej granicy Krakowa (ponad 95% powierzchni w obrębie 
miasta), przylegający do Lasów Tynieckich. Obejmuje głównie łaki, w tym świeże, podmokłe 
i trzęślicowe. Obszar wystepowania czterech gatunków motyli modraszków Maculinea teleius, 
Phengaris teleius, Maculinea nausithou, Phengaris nausithous oraz miejsc licznego występowania 
Lycaena helle i Lycaena dispar a także Maculinea alcon. Gatunki te związane są z siedliskami 
murawowymi, głównie łąk wilgotnych i świeżych, w tym łąk trzęślicowych. Występowanie 
trzcinowisk, zakrzaczeń oraz siedlisk leśnych stwarza dodatkowo odpowiednie Środowiska dla 
wielu innych gatunków, głównie ptaków. 
 
Rezerwaty przyrody 
 
Dolina Eliszówki – Gmina Krzeszowice 
Dolina Eliaszówki jest leśnym rezerwatem przyrody o powierzchni 106,68 ha. Położony jest na 
obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i rozciąga się pomiędzy miejscowościami Czerna 
i Paczółtowice. Dolina ciągnie się na długości ok. 4 km u podnóża klasztoru w Czernej wzdłuż 
potoku Eliaszówka. Rezerwat ten utworzony został w 1989 roku w celu ochrony zespołu buczyny 
karpackiej i ciepłolubnej, lasu grądowego i łęgu olszowo-jedsionowego, a także skał wapiennych 
o różnorodnych formach. 
Rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki jest wąwozem o przeważnie stromych zboczach, który 
zbudowany jest z szarych wapieni z dolnego karbonu, a skamieniałością przewodnią jest w nich 
ramienionóg Productus cora. Dolina jest całkowicie zalesiona i występują w niej niezwykle ciekawe 
ostańce skalne i groty (grota św. Hilarona i św. Onufrego). Na dnie doliny płynie potok Eliaszówka. 
W rezerwacie tym znajduje się również kilka źródeł takich jak: ocembrowane źródło proroka 
Eliasza, źródło proroka Elizeusza i źródło św. Józefa.  
W runie leśnym tego rezerwatu przyrody wiosną licznie zakwita żywiec gruczołowaty, złoć żółta, 
zawilec gajowy, marzanka wonna, szczyr trwały, lepiężnik biały. Występują tu także: nerecznica 
samcza, przetacznik górski, paprotnik kolczysty, tojad mołdawski, gajowiec żółty, parzydło leśne, 
żywiec dziewięciolistny, pierwiosnek wyniosły i inne. 
 
Dolina Kluczwody – Gmina Zabierzów 
Rezerwat przyrody Dolina Kluczwody jest leśnym rezerwatem przyrody, który umiejscowiony jest 
w środkowej części Doliny Kluczwody. Rezerwat położony jest między Gackami i Wierzchowiem. 
Jego powierzchnia wynosi 35,29 ha. Utworzony został w 1989 roku celem ochrony lasu 
grądowego, muraw naskalnych i niezwykle charakterystycznego krajobrazu. Znajduje się na 
obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w jednej z piękniejszych dolin wchodzących 
w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. 
To co w szczególności charakteryzuje rezerwat przyrody Dolina Kluczwody to piękne urwiska 
skalne, groty i źródła. Oprócz zalesionych fragmentów doliny można również napotkać tu znaczne 
powierzchnie pozbawione zarośli i drzew ukazujące wysokie skałki. Rezerwat zajmuje część 
zachodniego zbocza Doliny Kluczwody. Skaliste i nasłonecznione skały pokryte są przede 
wszystkim naskalnymi murawami z charakterystycznymi gatunkami roślin wapieniolubnych, 
a zbocza krzaczastymi zaroślami z takimi gatunkami, jak m.in. bez czarny, leszczyna pospolita, 
wiciokrzew suchodrzew, trzmielina europejska, szakłak pospolity. W lesie, który porasta znaczną 
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część doliny występują takie gatunki drzew jak: grab, buk, klon jawor, jesion wyniosły, modrzew 
i olcha czarna. W runie leśnym zakwitają m. in: przylaszczka pospolita, śledziennica skrętolistna, 
oman wąskolistny, konwalia majowa, lilia złotogłów, len złocisty, ostrożeń pannoński i niektóre 
gatunki storczykowatych.Świat zwierząt rezerwatu przyrody Dolina Kluczwody reprezentowany jest 
przez m.in. dzika, sarnę, lisa, bażanta, jerzyka, pustułkę i sójkę. 
 
Dolina Mnikowska – Gmina Liszki 
Rezerwat przyrody Dolina Mnikowska jest rezerwatem krajobrazowym. Utworzony został w 1963 
roku. Jego powierzchnia wynosi 20,41 ha. Dolina (północna część) i rezerwat przyrody leży na 
obszarze zrębu tektonicznego Grzbietu Tenczyńskiego w obrębie Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej. Obejmuje ok. 2 km wąwóz w dolinie rzeki Sanki, w obrębie północnej części 
miejscowości Mników o nazwie Skałki. Chroniony tu jest drzewostan grądowy oraz zbiorowiska 
muraw kserotermicznych i naskalnych. 
Głębokość wąwozu rezerwatu wyciętego w wapieniach jurajskich dochodzi do 80 m. Skały 
okalające wąwóz tworzą bardzo strome ściany, wrota skalne i pojedyncze iglice. Znajduje się 
w nich ok. 10 jaskiń, a jedna z nich ma długość 82 m.  W środkowej części rezerwatu przyrody 
Dolina Mnikowska znajduje się polanka, a ponad nią w południowych ścianach w zakolu zwanym 
Cyrkiem, we wnęce skalnej umiejscowiony jest ołtarz z obrazem Matki Boskiej Skalskiej. W skład 
krajobrazu kulturowego Doliny Mnikowskiej oprócz ołtarza i obrazu wchodzą również stacje drogi 
krzyżowej, krzyż na szczycie skały, tablice informacyjne dla turystów, jak również sama polanka 
i bezleśna część wąwozu, które powstały w wyniku prowadzonej tu od wieków gospodarki 
rolniczej. W rezerwacie przyrody Dolina Mnikowska można się natknąć na liczne nietoperze 
chroniące się w jaskiniach. Ptaki reprezentowane są przez pustułki, ortolany i słowiki rdzawe. 
Brzegi doliny porastają buki, dęby i jawory. Roślinność runa leśnego najobficiej kwitnie wczesną 
wiosną, przed rozwojem liści przez drzewa. Całymi płatami w rezerwacie zakwita: przylaszczka 
pospolita, zawilec gajowy, kokorycz pełna, a wśród nich szczyr trwały, fiołek wonny, zawilec żółty, 
złoć żółta, zdrojówka rutewkowata i miodunka ćma. W rezerwacie występuje 17 gatunków roślin, 
które znajdują się pod ścisłą ochroną, a są to m.in. buławnik, lilia złotogłów, konwalia majowa, 
wawrzynek wilczełyko, naparstnica zwyczajna. W skład naskalnych muraw wchodzą koniczyna 
długowłosa, oman szorstki, fiołek kosmaty, parzydło leśne i kozłek trójlistkowy. 
 
Dolina Potoku Rudno – Gmina Krzeszowice 
Rezerwat przyrody Dolina Potoku Rudno jest rezerwatem przyrody, który znajduje się pomiędzy 
miejscowościami Zalas w gminie Krzeszowice i Rybna w gminie Czernichów. Jest rezerwatem 
leśno-krajobrazowym. Jego powierzchnia wynosi 95,94 ha, a wraz z otuliną 100,88 ha. 
Utworzenie rezerwatu przyrody Dolina Potoku Rudno miało miejsce w 2001 roku. 
Rezerwat ten jest fragmentem większego lasu, zwanego Lasem Orlej i wraz z nim wchodzi w skład 
Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Teren rezerwatu w najwyższym punkcie ma wysokość 318 
m n.p.m. Rezerwat przyrody Dolina Potoku Rudno obejmuje fragment dobrze zachowanego łegu 
olszowego, jak również znajdujące się po zachodniej stronie stanowiska geologiczne dawnego 
kamieniołomu porfirów „Orlej”. Szczególną osobliwością są stanowiska skrzypu olbrzymiego. 
Przez teren rezerwatu przepływa potok Rudno, będący dopływem Sanki. Miejscami wyrzłobił on 
w stokach stromy jar o urwistych ścianach skalnych. 
 
Dolina Racławki – Gmina Krzeszowice, Gmina Zabierzów 
Rezerwat przyrody Dolina Racławki jest krajobrazowym rezerwatem przyrody, który znajduje się 
na terenie Parku Krajoobrazowego Dolinki Krakowskie w Dolinie Racławki, nad rzeką Racławka. 
Rezerwat obejmuje dno doliny, jak również przyległe partie zboczy na odcinku ponad 3 km, między 
wsiami Paczółtowice i Dubie (gdzie wpływa potok Szklarka z pobliskiej Doliny Szklarki tworząc 
odtąd rzekę Rudawka). Założony został w 1962 roku i powierzchniowo (473,66 ha) jest 
największym rezerwatem w województwie małopolskim. 
Zbocza doliny należą do szczególnie stromych, miejscami są skaliste (niżej karboński wapień 
węglowy, wyżej wapień górnojurajski oraz wapień dewoński). Największe wyodrębnione skały 
w rezerwacie to: Widoma, Opalona, Bażana i Łom Hrabski. Na terenie rezerwatu w Lesie 
Pisarskim w Wąwozie Żarskim znajduje się Jaskinia Żarska, a w Wąwozie Stradlina Jaskinia 
Beczkowa i Źródło Bażana. 
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Ogólnie ścieżki geologiczne w rezerwacie przyrody Dolina Racławki są niezwykle ciekawe. Można 
tu spotkać skały z wielu er geologicznych. W trzeciorzędzie skały te zostały porozcinane uskokami 
(efekt ruchów górotwórczych), co w dużej mierze nadało kształt dzisiejszej doliny, a wody płynące 
i czynniki atmosferyczne (odpowiedzialne za erozję skał) dokończyły dzieła formowania się 
krajobrazu. Dzięki bogatym w węglan wapnia (wypłukiwany ze skał wapiennych) wodom utworzyła 
się w dolinie martwica wapienna, tworząca dziś unikalne na skalę krajową odsłonięcie. 
Cała Dolina Racławki  pokryta jest lasem bukowym ( występują tu trzy typy buczyn: karpacka, 
ciepłolubna i kwaśna) oraz lasem grądowym (grab z innymi domieszkami), a także łęgami 
olszowymi. Na obszarze rezerwatu rozpoznano występowanie 27 gatunków roślin chronionych, 
a są to m.in: buławnik mieczolistny, kruszczyk szerokolistny, pokrzyk wilcza jagoda, widłak 
goździsty, żłobik koralowy, śnieżyczka przebiśnieg  orlik pospolity. Rośnie tutaj najpiękniejszy 
spośród "polskich" storczykowatych – obuwik pospolity. W rezerwacie znajdują się również 
pomniki przyrody (3 buki, lipa). Ptaki i ssaki żyjące na brzegach Doliny Racławki to gatunki typowe 
dla podkrakowskich dolin. Szczególnie wyróżnić można nietoperze, dla których krasowe jaskinie są 
idealnym mieszkaniem (m.in. podkowiec mały oraz nocek duży i orzęsiony). W rezerwacie znalazły 
również schronienie inne nocne ssaki takie jak orzesznice, a także ślimaki, często w rzadko 
występujących gatunkach np.: pomrów błękitny, świdrzyk mały czy ślimak Lubomirskiego. 
 
Dolina Szklarki – Gmina Jerzmanowice-Przeginia 
Rezerwat przyrody Dolina Szklarki jest leśnym rezerwatem przyrody. Jego powierzchnia wynosi 
47,3 ha. Rezerwat położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Zajmuje 
wschodnie zbocza środkowej części Doliny Szklarki w miejscowości Szklary nad potokiem 
Szklarka. Rezerwat utworzony został w 1989 roku. Głównym celem jego powstania była ochrona 
różnorodnych i dobrze zachowanych zespołów leśnych porastających skaliste stoki doliny: 
buczyny karpackiej, jaworzyny górskiej, grądów, a także muraw kserotermicznych i naskalnych. Na 
terenie rezerwatu przyrody Dolina Szklarki występują liczne, wystające z ziemi skałki wapienne. 
Jedna z nich przecięta jest bardzo oryginalną pionową szczeliną. W pobliżu rezerwatu znajduje się 
źródło "Pióro" (wywierzysko krasowe). W przełomie doliny znajduje się pomnik przyrody – skałka 
dolnokarbońskiego wapienia przecięta żyłą porfiru. Rezerwat jest fragmentem Doliny Szklarki, 
której południowe zbocza są po części skaliste i nie zalesione. Natomiast w jej środkowym odcinku 
wzdłuż wsi Szklary wznoszą się najbardziej dla niej charakterystyczne skałki: Jedlina, Bukowa 
Góra, Magazyn i największa z nich - Brodło. W pobliżu ujścia tej doliny, w Dubiu, w 1850 roku 
założone zostały przez rodzinę Potockich stawy z wylęgarnią ryb łosociowatych, zwane Rózinem. 
 
Kajasówka – Gmina Czernichów 
Rezerwat przyrody Kajasówka jest rezerwatem przyrody nieożywionej. Utworzony został w 1962 
roku. Usytuowany jest w gminie Czernichów. Jest częścią Rudniańskiego Parku Krajobrazowego,  
a jego obszar ograniczają wsie Przeginia Duchowna i Czułówek. Powierzchnia rezerwatu to 
ok.12 ha. Głównym celem utworzenia rezerwatu Kajasówka była ochrona unikatowego zrębu 
tektonicznego, który budują wapienie jurajskie i pokrywa roślinność kserotermiczna. Zrąb określa 
się kształtem wąskiego garbu długości około 2,5 kilometra, szerokości do 0,7 km. Jego obszar 
odseparowują dwa zapadliska (rowy) tektoniczne: od północy jest to zapadlisko Rybnej, od 
południa zapadlisko Cholerzyn-Półwieś. Grzbiet wzgórza od strony zachodniej jest szeroki 
i łagodny, a od wschodniej - wąski, ze stromymi stokami. Zrąb budują górnojurajskie wapienie 
odsłaniające się w skałkach, ścianach skalnych, opuszczonych kamieniołomach i wyrobiskach 
pozostałych po eksploatacji skał.Szczególną wartością przyrodniczą w rezerwacie Kajasówka są 
murawy kserotermiczne Inuletum ensifoliae (siedlisko z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej), które 
kiedyś dominowały w obszarze, a obecnie zajmują jedynie niewielką powierzchnię. Murawy mają 
charakter półnaturalny i wymagają prowadzenia czynnych działań ochronnych, w celu ich 
zachowania, takich jak: zapewnienie do nich dostępu światła, poprzez usuwanie części zakrzewień 
i zadrzewień, zapobieganie zarastaniu murawy, koszenie i rezygnację z zalesiania 
terenu.W rezerwacie rosną m.in. dziewięćsił bezłodygowy, rojnik pospolity, kruszczyk 
szerokolistny, pierwiosnka wyniosła i kalina koralowa. 
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Kozie Kąty – Gmina Skawina 
Rezerwat przyrody Kozie Kąty jest sklasyfikowany jako leśny rezerwat przyrody. Znajduje się na 
terenie gminy Skawina. Powierzchnia rezerwatu wynosi 24,21 ha. Został powołany Zarządzeniem 
Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z 3 marca 1989 roku. Według aktu 
powołującego, celem ochrony jest przede wszystkim zachowanie fragmentu drzewostanu 
mieszanego o charakterze naturalnym z udziałem jodły w zachodniej części Pogórza Wielickiego. 
Rezerwat przyrody Kozie Kąty jest częścią zwartego kompleksu leśnego o nazwie "Las 
Bronaczowa", który rozciąga się równoleżnikowo pomiędzy popularną drogą "Zakopianką" na 
wschodzie, a rzeką Skawinką płynącą przez Radziszów na zachodzie. Las rozpościera się na 
długości 4km, szerokość natomiast waha się od 0,8 do 1,5 km i pokrywa ok. 800 ha powierzchni 
terenu Rezerwat poprzez swoją charakterystykę zbliżony jest do puszczy karpackiej i na jego 
obszarze występują naturalne zbiorowiska roślinne z przebogatą fauną leśną. W Kozich Kętach 
można zobaczyć piękne i niepowtarzalne okazy jodeł i buków. Mają tu swoje miejsca lęgowe 
rzadkie gatunki ptaków. W rezerwacie obserwować można również faunę owadów związaną ze 
środowiskiem buczyn. Obecnie w rezerwacie rzadkie gatunki roślin uzupełniają wybitne walory 
tego terenu. 
 
Skała Kmity – Gmina Zabierzów 
Skała Kmity jest krajobrazowym rezerwatem przyrody, który znajduje się w miejscu, gdzie rzeka 
Rudawa przełamuje Garb Tenczyński na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Rezerwat 
położony jest na terenie gminy Zabierzów, pomiędzy miejscowościami Zabierzów na niezwykle 
pięknym obszarze Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Utworzony został w w 1959 roku, a jego 
powierzchnia wynosi 19,47 ha. Głównym celem powstania rezerwatu przyrody Skała Kmity była 
ochrona naturalnego krajobrazu przełomu rzeki Rudawy, wychodni skalnych, oraz naturalnego 
zespołu lasu grądowego. W rezerwacie Skała Kmity występuje 18 gatunków roślin chronionych,  
a są to m. in. tojad mołdawski, kruszczyk siny, rojownik pospolity i ciemiężyca zielona. Znajduje tu 
się również stroma, z niemal pionowymi ścianami skała wapienna (ok. 25 m wysokości) z wyrytymi 
na niej historycznymi napisami i roślinnością naskalną. Prócz tej skały w rezerwacie znajduje się 
jeszcze kilka innych mniejszych skał wapiennych pochodzących z okresu jury, które znajdują się  
w lesie tworzonym głównie przez dęby. Stoki doliny porasta las, reprezentujący zespoły żyznej 
buczyny karpackiej, grądu subkontynentalnego i boru mieszanego.  
 
Wąwóz Bolechowicki – Gmina Zabierzów 
Rezerwat przyrody Wąwóz Bolechowicki jest krajobrazowym rezerwatem przyrody. Położony jest 
na terenie gminy Zabierzów, na obszarze Wyżyny Olkuskiej, w jednej z dolin Parku 
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Utworzenie rezerwatu nastąpiło w 1968 roku, a jego 
powierzchnia wynosi 21,31 ha. 
Szczególnej ochronie w rezerwacie podlega niezwykle malownicza Brama Bolechowicka wraz ze 
znajdującymi się za nią skałami wapiennymi i jaskiniami oraz zbiorowiskami roślinnymi w dolinie 
i na zboczach wąwozu. Do zbiorowisk przynależą: łęg olszowy, grąd, las mieszany, murawy 
naskalne i zarośla kserotermiczne. Zbiorowiska te powstały w wyniku prowadzonej przez 
człowieka (przed utworzeniem rezerwatu) gospodarki i mają charakter naturalny lub półnaturalny. 
W rezerwacie stwierdzono również występowanie stanowiska rzadkiego endemitu – brzozy 
ojcowskiej. Wiosną, przed rozwojem liści przez drzewa masowo zakwitają: kokorycz pełna, zawilec 
gajowy i żółty, śledziennica skrętolistna, zdrojówka rutewkowata, fiołek Rivina, pierwiosnek lekarski 
i miodunka ćma. Ochronie podlegają także interesujące źródła krasowe i dwa niewielkie 
wodospady. Brama Bolechowicka, która jest jednym z najważniejszych aspektów przyrodniczych 
rezerwatu zbudowana jest ze skał wapiennych górnej jury o wysokości ok. 30 m. Budulec skalny 
wykształcony został w postaci masywnych, rafopodobnych wapieni skalistych, a lokalnie 
(w południowej części) wapieni okruchowych (detrytycznych) reprezentujących osady talusa 
rafowego (osypy materiału z rafy). Poszczególne skałki poprzedzielane są pionowymi lub stromymi 
spękaniami ciosowymi oraz szczelinami uskokowymi. W masywnych wapieniach skalistych 
widoczne są także powierzchnie nieciągłości przypominające fugi międzyławicowe, które 
charakteryzują się zmiennym kątem nachylenia, wzrastającym w kierunku południowym (do rowu 
krzeszowickiego). Jednak w rzeczywistości są to połogie ścięcia tektoniczne w obrębie tzw. 
fleksury przyuskokowej oddzielającej płytę ojcowską od rowu krzeszowickiego. Bezpośrednio na 
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wschód od filarów Bramy Bolechowickiej występują liczne izolowane odsłonięcia wapieni 
detrycznych. Dnem wąwozu płynie niewielki potok Bolechówka, który zasilany jest kilkoma 
źródłami krasowymi, na którym występują małe wodospady. W 2001 roku rezerwat przyrody 
Wąwóz Bolechowicki włączony został do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako ostoja 
siedliskowa "Dolinki Jurajskie". 
 
Zimny Dół – Gmina Liszki 
Rezerwat przyrody Zimny Dół jest to rezerwat przyrody nieożywionej. Jego położenie to północno-
wschodnia część miejscowości Czułowa, która znajduje się na obszarze gminy Liszki. Utworzenie 
rezerwatu nastąpiło w 1991 roku, a jego powierzchnia wynosi zaledwie 2,22 ha, co plasuje go 
w gronie najmniejszych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Rezerwat Zimny Dół wchodzi 
w skład Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, a ścisłej ochronie w nim podlegają niezwykle 
charakterystyczne formy skalne, które związane są z procesami zboczowymi i krasowymi (skalne 
grzyby, bloki, korytarze) oraz wyjątkowo dorodne okazy kwitnącego i owocującego bluszczu 
Hedera helix. 
Rezerwat obejmuje fragment terenu doliny Zimny Dół, w której znajduje się jedyne w województwie 
małopolskim wywierzysko - Źródło w Zimnym Dole - znajdujące się w jaskini. Gabaryty tego 
wywierzyska są dosyć duże, a ponadto wypływa z niego kryształowo czysta woda, która następnie 
potokiem wpada do Sanki. Flora rezerwatu jest niezwykle bogata i ma charakter naturalny. 
Stwierdzono w niej występowanie 230 gatunków roślin naczyniowych, w tym 10 gatunków 
podlegających ścisłej ochronie i 11 gatunków podlegających ochronie częściowej. Przeważają 
w niej rośliny żyznych lasów liściastych. Lasy rezerwatu były w przeszłości intensywnie 
użytkowane, co wpłynęło na zmianę ich składu gatunkowego, budowę piętrową i obniżenie wieku 
drzew. W rezerwacie uwagę zwracają bardzo stare okazy kwitnącego bluszczu pospolitego, który 
pnie się aż na wierzchołki drzew. 
 
Cieszynianka – Gmina Mogilany 
Rezerwat przyrody Cieszynianka jest florystycznym rezerwatem przyrody, umiejscowionym 
w gminie Mogilany. Znajduje się ok. 1 km na północny zachód od centrum Mogilan. Zatwierdzony 
został w 1969 roku. Rezerwat zajmuje powierzchnię 10,73 ha (lub 10,34 ha) i obejmuje wyspowe 
stanowisko cieszynianki wiosennej w lesie grądowym. Właśnie ten gatunek podlega szczególnej 
ochronie. 
Cieszynianka wiosenna zakwita jako jeden z pierwszych wiosennych kwiatów, jeszcze przed 
ulistnieniem się drzew i rozwojem większości roślin runa. Już początkiem marca pojawiają się 
żółtozielone kwiatostany na długiej, do 20 cm wysokości, bezlistnej łodydze. Są to kwiatostany, 
a nie kwiaty, gdyż cieszynianka należy do roślin baldaszkowatych i tworzy typowy baldach. 
Rezerwat przyrody Cieszynianka położony jest w lesie bukowo-brzozowym, porastającym 
północne stoki mogilańskiego wzgórza. Las ten zajmuje częściowo obszar źródłowy potoku 
Rzepnik znajdujący się pomiędzy starą szosą Kraków – Mogilany (na wschodzie), drogą Mogilany 
– Kulerzów – Buków (na południu), a od zachodu graniczy z Chorowicami. 
Część lasu, w której występują najobfitsze skupiska cieszynianki należy pod względem 
fitosocjologicznym do rzędu zespołów Fagetalia i do zespołu Querceto-Carpinetum. 

Tabela 62. Stanowiska dokumentacyjne ustanowione na terenie Powiatu Krakowskiego 
 

Lp. 
 

Gmina 
Nazwa  

stanowiska 
Powierzchnia 

[ha] 
Opis formy ochrony 

1. Zabierzów Żyła porfiru - 

Odsłonięcie geologiczne z widoczną intruzją 
skały magmowej (dajka – żyła porfirowa) wśród 
wapieni dolnego karbonu, dostępne skały 
zmienione kontaktowo. 

2. Krzeszowice 
Odsłonięcie            

na Czerwieńcu 
 

0,30 

Nieczynny kamieniołom w pobliżu wierzchołka 
wzgórza Czerwieniec. Profil jury środkowej i 
górnej: piaskowce wapniste, wapienie  
piaszczyste, warstwa bulasta i stromatolitowa 
oraz margle. 
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3. Krzeszowice 
Kamieniołom 

Nowa Krystyna 0,17 
Fragment profilu jury środkowej (jura  brunatna) 
z transgresywnym następstwem warstw oraz 
warstewka stromatolitową. 

4. Krzeszowice 
Kamieniołom           
z uskokiem  

Odsłonięcie skalne w starym kamieniołomie we 
wsi Zalas. Łom z uskokiem z odsłoniętymi 
porfirami dolnego permu i wapienno okruchowe 
osady jury środkowej i górnej. 

5. Liszki 
Kamieniołom 

 2,09 
Odsłonięcia wapieni ławicowych skalistych 
(górna jura) w starym kamieniołomie i w 
skalistym stoku na brzegu Wisły. 

6. Zabierzów 

Odsłonięcie 
martwicy 
wapiennej                 
w Dolinie 
Szklarki 

0,12 
Odsłonięcie martwicy wapiennej w skarpie nad 
potokiem, skałka z wapienia karbońskiego. 

7. Zielonki 
Stary 

kamieniołom 
 

0,07 
Odsłonięcie wapieni skalistych górnej jury, 
wapieni z otoczakami oraz zlepieńca i wapienia 
gruzłowatego górnej jury. 

Źródło: www.krakow.rdos.gov.pl, Rejestr form ochrony przyrody na terenie województwa małopolskiego, stan na 
06.2018 r. 

Tabela 63. Użytki ekologiczne ustanowione na terenie Powiatu Krakowskiego. 
 

Lp. 
 

Gmina 
Nazwa  
użytku 

Powierzchnia 
użytku [ha] 

Opis formy ochrony 

1. Zabierzów 
stanowisko Lilii 

Złotogłów 3,57 
Stanowisko lilii złotogłów w buczynie 
karpackiej oraz lesie grądowym. 

2. Zabierzów 
Uroczysko 

Podgołogórze 
6,75 

 

Stanowisko fiołka bagiennego, 
naturalny łęg olszowo- jesionowy, 
różnorodność biologiczna: ekosystem 
leśny, łąkowy, wodny, walory 
krajobrazowe. 

3. 
Miasto 

Kraków, 
Zabierzów 

Uroczysko                      
w Rząsce 

59,1 (ok. 50 ha                                
na terenie 
Powiatu 

Krakowskiego) 

Stanowisko fiołka bagiennego, 
naturalny łęg olszowo jesionowy, 
różnorodność biologiczna: ekosystem 
leśny, łąkowy wodny, walory 
krajobrazowe. 

4. Krzeszowice Las Buczyna 27,14 

zachowanie ekosystemu stanowiacego 
siedlisko, ostoję chronionych gatunków 
zwierząt związanych ze środowiskiem 
wodnym, a w szczególności płazów 

Źródło: www.krakow.rdos.gov.pl, Rejestr form ochrony przyrody na terenie województwa małopolskiego, stan na 
06.2018 r. 
 
Pomniki przyrody 

Tabela 64. Wykaz pomników przyrody w gminach należących do Powiatu Krakowskiego 

Lp. Gmina 
Liczba pomników 

przyrody 

1. Czernichów 14 
2. Igołomia-Wawrzeńczyce 6 
3. Iwanowice 4 
4. Jerzmanowice-Przeginia 35 
5. Kocmyrzów-Luborzyca 12 
6. Krzeszowice 50 
7. Liszki 9 
8. Michałowice 5 
9. Mogilany 34 

10. Skała 15 
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11. Skawina 58 
12. Słomniki 14 
13. Sułoszowa 46 
14. Świątniki Górne 12 
15. Wielka Wieś 27 
16. Zabierzów 69 
17. Zielonki 16 

Razem 426 

Źródło: www.stat.gov.pl, bank danych regionalnych, stan na 06.2018 r.  
 
Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-POLSKA 
Najcenniejsze elementy struktury ekologicznej Powiatu Krakowskiego przedstawiono jako 
fragment sieci ekologicznej ECONET-PL, którą tworzą następujące obszary: 

• obszary węzłowe: 
 o znaczeniu międzynarodowym (M)- obszar: 30M – Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 
 o znaczeniu krajowym (K): obszar: 16K – Krakowski i obszar: 23K – Puszczy 

Niepołomickiej, 
• korytarze ekologiczne:  

 o znaczeniu międzynarodowym (m)- obszar: 26m – Dolina Górnej Wisły. 
 
Rysunek 11. Główne korytarze ekologiczne w Małopolsce  

 
Żródło: Korytarze ekologiczne w Polsce wg Jędrzejewskiego  
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Zasady ochrony korytarzy ekologicznych 
Ochrona korytarzy ekologicznych polega przede wszystkim na zapewnieniu ich funkcjonowania 
poprzez utrzymanie odpowiednich warunków siedliskowych w ich obrębie oraz drożności na całym 
ich przebiegu. Korytarze dla gatunków leśnych wykorzystują płaty lasu, które powinny zapewnić 
przemieszczającym się zwierzętom przynajmniej osłonę i ochronę termiczną. Tereny pomiędzy 
płatami lasu stanowią miejsca zwiększonego ryzyka, trudniejsze do przebycia. Odległość, którą 
zwierzę musi pokonać w terenie bezleśnym, aby dostać się do najbliższego płata lasu w obrębie 
korytarza, nie powinna być większa niż zasięg jego wzroku. W przypadku korytarzy dla zwierząt 
leśnych, ogólny stopień pokrycia wysoką roślinnością powinien wynosić przynajmniej ok. 40%.  
Utrzymanie drożności korytarzy ekologicznych wymaga ułatwień w pokonywaniu barier 
i zapobiegania ich powstawania. W przypadku takich barier jak ogrodzone odcinki dróg, 
udrażnianie korytarza powinno polegać na budowie przejść dla zwierząt: górnych lub dolnych, 
o określonej konstrukcji i parametrach. Ważne jest, aby przejścia dla zwierząt miały odpowiednią 
szerokość  
i wysokość; źle wykonane, stają się bezużyteczne, bo zwierzęta boją się z nich korzystać. 
Przejścia górne powinny być odpowiednio zagospodarowane roślinnością pochodzenia 
miejscowego, która sprawiałaby wrażenie naturalne, a do przejścia powinny kierować zwierzęta 
ogrodzenia naprowadzające. 
W przypadku bariery zwartej zabudowy, zabezpieczenie drożności korytarzy musi się odbywać na 
etapie uchwalania planu zagospodarowania terenu, w którym trzeba zarezerwować pasy gruntu 
nie podlegające zainwestowaniu, mogące pełnić funkcje korytarzy ekologicznych. Jeśli na trasie 
korytarza znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę, należy pamiętać, aby pomiędzy 
gospodarstwami pozostawiać przesmyki o szerokości przynajmniej 50-100 m, choć przy 
zabudowie rozmieszczonej w kilku szeregach (dłuższy odcinek przejścia przez barierę) należałoby 
tę szerokość odpowiednio zwiększyć. Przy już istniejącej zabudowie, udrożnienie potencjalnego 
korytarza mogłoby polegać jedynie na usunięciu ogrodzeń stałych i ewentualnie zastąpieniu ich 
żywopłotami, z pozostawionymi prześwitami lub też utrzymaniu niewielkiej wysokości ogrodzeń. 
Przesmyki takie powinny mieć swoje odpowiedniki po przeciwnej stronie drogi i powinny kierować 
zwierzęta do najbliższego płatu lasu. 
Szczególnie ważne jest utrzymanie drożności naturalnych korytarzy ekologicznych, jakimi są doliny 
rzeczne, gdzie poważną barierę stanowi zabudowa. Z uwagi na zagrożenie powodziowe nie 
powinno się jej w ogóle lokalizować w dolinach rzecznych, jeśli jednak już istnieje, należy zadbać, 
aby nie dochodziła do samego koryta rzeki, a zwłaszcza, aby nie stawiano tam ogrodzeń, 
uniemożliwiających przemieszczanie się zwierzętom wzdłuż cieku. Podobnie ważne jest, aby 
przyczółki mostów były odsunięte od koryta rzeki, przynajmniej na kilka, a najlepiej kilkanaście 
metrów. Mosty powinny być prowadzone na estakadach, obejmujących w optymalnej wersji całą 
szerokość terasy rzecznej. Barierę w dolinie rzecznej może stanowić również zabudowa hy-
drotechniczna. Należy unikać tworzenia wysokich betonowych nabrzeży i głęboko wciętych 
obetonowanych ujściowych fragmentów dopływów. Szczególnie ważne jest utrzymywanie na-
turalnej roślinności łęgowej w dolinach rzecznych lub też jej odbudowywanie, a przynajmniej 
tworzenie zarośli wierzbowych.  
Utrzymanie korytarzy ekologicznych nie wymaga stosowania ścisłego reżimu ochronnego. W ich 
obrębie można prowadzić gospodarkę rolną, hodowlaną, prace leśne, pozyskiwać owoce runa 
leśnego, czy grzyby, a w dolinach rzek zakładać np. plantacje wikliny. Tereny te powinnybyć 
przede wszystkim wykorzystywane dla rekreacji i turystyki, pod warunkiem, że związana z tym 
infrastruktura nie będzie utrudniać funkcjonowania korytarzy. 
W miejscach newralgicznych korytarza, stanowiących jego wąskiego gardło, na przykład w rejonie 
przejść dla zwierząt przez drogi szybkiego ruchu, należy ograniczyć lub wyeliminować działania, 
które mogłyby „zniechęcać” zwierzęta do jego wykorzystania, m.in. zrezygnować z polowań 
i zwalczać kłusownictwo.  
Ważne jest, aby w ramach obowiązujących ocen oddziaływania na środowisko dla nowych 
inwestycji, uwzględniano także ich wpływ na funkcjonowanie korytarzy ekologicznych. Dotyczy to 
w szczególności przedsięwzięć, które trwale dzieliłyby przestrzeń na sektory oraz były uciążliwe 
dla środowiska. Nie do przecenienia jest znaczenie prawidłowo wykonywanych raportów 
oddziaływania na środowisko dla wszelkich projektowanych inwestycji drogowych i budowlanych 
w dolinach rzecznych. 
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Uwarunkowania prawne tworzenia korytarzy ekologicznych 
Analizując obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska, przyrody i planowania 
przestrzennego można stwierdzić, iż istnieje mechanizm, który powinien zabezpieczyć zachowanie 
korytarzy ekologicznych. Jest nim procedura uchwalania przez rady gmin miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych na podstawie studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ustalenia zawarte w studium są wiążące 
dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 
W dokumentach powyższych powinny być uwzględnione obowiązkowo: 

 zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
 granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
 szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy. 
 
Wymagania, jakim powinny sprostać studia i plany, określa się na podstawie opracowań 
ekofizjograficznych. Obowiązek ich sporządzenia wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. 
Jest to dokumentacja posiadająca kluczowe znaczenie w procesie tworzenia planu, składająca się  
z części kartograficznej i opisowej. Wykonywana jest na podstawie kompleksowych badań 
i pomiarów terenowych, obejmujących m.in.: 

 wskazanie obszarów, które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze; 
 wskazanie terenów, których użytkowanie i zagospodarowanie, z uwagi na cechy zasobów 

środowiska i ich rolę w strukturze przyrodniczej obszaru, powinno być podporządkowane 
potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska i zachowania różno-
rodności biologicznej; 

 wskazanie powiązań przyrodniczych obszaru objętego studium lub miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego z jego szerokim otoczeniem (tutaj właśnie jest miejsce 
na analizę sieci i korytarzy ekologicznych);  

 wskazanie obszarów ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów 
środowiska, w tym przyrody (formy ochrony przyrody, ochrona gatunkowa, ochrona 
siedlisk). 

5.8.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

Ogólna powierzchnia lasów na terenie Powiatu Krakowskiego wynosi 14 898,48 ha (stan na 
2016 r.), przy czym 10 148,92 ha – pozostaje w administracji Lasów Państwowych - Nadleśnictwa 
Krzeszowice, Miechów i Myślenice. Poszczególne gminy Powiatu są mocno zróżnicowane pod 
względem procentowego udziału lasów  w stosunku do całkowitej powierzchni (lesistości) co 
przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela 65. Wskaźnik lesistości poszczególnych gmin Powiatu Krakowskiego 

Lp. Gmina 
Grunty leśne w gminach Powiatu Krakowskiego 

ha 
Wskaźnik lesistości 

gminy [%] 
1. Czernichów 1 469,10 17,10 
2. Igołomia-Wawrzeńczyce 9,51 0,1 
3. Iwanowice 321,26 4,5 
4. Jerzmanowice-Przeginia 618,15 9,0 
5. Kocmyrzów-Luborzyca 434,56 5,3 
6. Krzeszowice 4 882,48 34,4 
7. Liszki 401,67 5,4 
8. Michałowice 186,49 3,6 
9. Mogilany 570,88 13,0 

10. Skała 1 583,10 21,0 
11. Skawina 980,23 9,7 
12. Słomniki 1 087,00 9,4 
13. Sułoszowa 403,17 7,6 
14. Świątniki Górne 282,97 13,9 
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15. Wielka Wieś 354,73 7,3 
16. Zabierzów 1 590,95 15,8 
17. Zielonki 62,54 1,3 

Źródło: www.stat.gov.pl, 2018 r. 
 
Najniższy wskaźnik lesistości posiadają gminy: Igołomia-Wawrzeńczyce, Zielonki, Michałowice. Na 
obszarze Powiatu instytucją zarządzającą lasami państwowymi jest Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Krakowie, natomiast za bezpośredni nadzór lasów w terenie odpowiada 
Nadleśnictwo: Krzeszowice, Miechów i Myślenice.  

Najbardziej typowym dla wyżynnych terenów w powiecie zbiorowiskiem leśnym jest 
wielogatunkowy las liściasty, zwany potocznie grądem (Tilio-Carpinetum), szeroko 
rozpowszechniony po zboczach dolin i wąwozów, na wzgórzach oraz w otoczeniu ostańców 
wapiennych, gdzie zajmuje żyzne gleby o charakterze rędzin. Rzadziej występuje na glebach 
brunatnych na wierzchowinie. W drzewostanie zwykle dominują grab, lipy (szerokolistna 
i drobnolistna), dęby (bezszypułkowy i szypułkowy), jawory i klon. Grądy, występując w bardzo 
różnych warunkach siedliskowych, odznaczają się bogactwem składu gatunkowego, a do roślin 
najbardziej charakterystycznych należą m.in. przylaszczka pospolita i gwiazdnica wielkokwiatowa 
[Michalik, 1996]. 
Żyzna buczyna karpacka (Dentario glandulosae Fagetum) jest typowym zespołem górskim, a jej 
reliktowe stanowiska należą do atrakcji przyrodniczych. Występuje najliczniej w Dolinie 
Sąspowskiej i w Dolinie Racławki oraz na Garbie Tenczyńskim, na siedliskach najbardziej 
chłodnych i cienistych. W drzewostanie obok panującego buka charakterystyczny jest udział jodły 
i jawora, które zaliczane są do górskich gatunków drzew. Również w runie liczne są rośliny górskie 
np. żywiec gruczołowaty, parzydło leśne, przetacznik górski i paprotnik kolczysty. 
Do górskich lasów bukowych należy także buczyna sudecka (Dentario enneaphyllidis-Fagetum), 
która pojawia się m.in. w Dolinie Eliaszówki i charakteryzuje się dominacją w runie żywca 
dziewięciolistnego (Dentaria enneaphyllos). 
Lokalnie występują niewielkie płaty ciepłolubnej storczykowej buczyny naskalnej (Carici-Fagetum), 
z zaskakującym bogactwem gatunkowym runa, w którym rośnie wiele gatunków roślin prawnie 
chronionych, w tym storczyki, m.in. obuwik, buławniki, kruszczyki itp. 
Na uboższych, kwaśnych glebach brunatnych, w górnej części dolin i na wierzchowinie występuje 
kwaśna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum), o ubogim runie głównie z borówką czernicą, 
kosmatką owłosioną i majownikiem dwulistnym [Michalik, 1996]. 
Lasy łęgowe najliczniej zachowały się lokalnie w dolinie Wisły i jej dopływów oraz w przyległych 
terenach, a ponadto, chociaż niezbyt licznie w dnie dolinek jurajskich na Wyżynie Krakowskiej. 
Lasy łęgowe są to głównie lokalnie rozległe powierzchnie, częściowo podmokłych zadrzewień. 
Zależnie od składu gatunkowego drzew są to łęgi jesionowo-olszowe, olszowo-wierzbowe, 
a lokalnie także olszynki bagienne zwane olsami. Obok dominującej olszy czarnej występuje tu 
jawor, jesion, wiąz, grab, lipa, czeremcha i inne [Michalik, 1996]. 
Na lessowej wierzchowinie jurajskiej w północnej, zachodniej i środkowej części powiatu, na 
łagodnych zboczach i głębokich zakwaszonych glebach brunatnych, występują płaty boru 
mieszanego (Pino-Quercetum). Cechą charakterystyczną tego zbiorowiska leśnego jest wyraźnie 
dwupiętrowy drzewostan, w którym wyższe piętro drzew tworzą gatunki szpilkowe (głównie sosna), 
a pod ich okopem rozwija się piętro niższych drzew liściastych (dęby, brzoza, buk itp.). 

Zagrożenia 
Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna 56,33 % powierzchni wg. gatunków 
panujących (grunty leśne zalesione i niezalesione), następnie buk zwyczajny 28,70 % oraz dąb 
5,70 %. Na terenie powiatu występują prawie wszystkie lasotwórcze gatunki rodzimych drzew. 
Lasy powiatu Krakowskiego położone są w III (najniższej) strefie zagrożenia pożarowego. 
Niewielkie pożary powodowane są wiosennym wypalaniem traw, biwakowaniem w lesie oraz 
niedogaszeniem ognisk po spalaniu odpadów zrębowych. Niekontrolowany ogień 
rozprzestrzeniając się może stanowić zagrożenie nie tylko dla lasu i żyjących tu zwierząt, ale także 
dla życia i mienia ludzi. Rozprzestrzeniający się pożar leśny może doprowadzić do zniszczenia 
dużych powierzchni drzewostanów z powodu trudnych warunków górskich - brak dróg 
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umożliwiających dojazd do pożaru (a co za tym idzie dostarczenia odpowiedniej ilości środka 
gaśniczego).  

5.8.3. Analiza SWOT. 
 
Tabela 66. Tabela SWOT dla obszaru interwencji zasoby przyrodnicze. 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

- różnorodność środowiska roślinnego - istotny wa-
lor turystycznej strony powiatu,  

- różnorodność świata zwierzęcego i roślinnego, 
- występowanie licznych form ochrony przyrody 

- ograniczone fundusze na działania związane 
z ochroną przyrody 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- możliwość rozwoju turystki ze względu na zasoby 
krajobrazowe oraz roślinne i zwierzęce, 

- możliwość promocji regionu, 
- liczne możliwości rozwoju działań edukacyjnych 

- duże natężenie ruchu turystycznego 
- zanieczyszczenie powietrza mające wpływ na 

stan zasobów przyrodniczych, 
- zagrożenia pożarami lasów 
- zagrożenie szkodnikami lasów 

 

5.8.4. Tendencje zmian 

Kierunki zmian środowiska przyrodniczego w kolejnych latach to utrzymanie trwałości i ciągłości 
funkcji przyrodniczych, zachowanie powiązań przyrodniczych z otaczającymi obszarami oraz 
wzrost możliwości wykorzystania zasobów przyrody dla turystyki i rekreacji, w tym rozwój funkcji 
popularyzatorskiej i edukacyjnej. Te ostatnie powodują także niestety zwiększenie presji turystyki 
na tereny najcenniejsze przyrodniczo. W efekcie prowadzonych działań następować będzie dalsza 
przebudowa drzewostanów, następuje wzrost zagrożeń zdrowotnych lasów przez czynniki 
abiotyczne i biotyczne. 
 
5.8.5. Zagadnienia horyzontalne. 

a. Adaptacja do zmian klimatu. 
Zmiany klimatyczne wpływają na zasięg występowania gatunków, cykle rozrodcze, okresy 
wegetacji i interakcje ze środowiskiem. Jednakże różne gatunki i siedliska inaczej reagują na 
zmiany klimatyczne – na niektóre oddziaływanie to wpłynie korzystnie, na inne nie. Większość 
prognozowanych zmian opiera się o zmiany wartości przeciętnych parametrów klimatycznych: 
opadów, temperatury, kierunków wiatrów, różnorodność biologiczna pod wpływem tych zmian 
ulega stopniowym przekształceniom. Spodziewane ocieplenie się klimatu spowoduje migrację 
gatunków, w tym obcych inwazyjnych, głównie z Europy Południowej, Afryki Północnej, Azji, 
wraz z równoczesnym wycofywaniem się tych gatunków, które nie są przystosowane do 
wysokich temperatur i suszy latem, a dobrze znoszą ostre mrozy. Przewidywane zmiany 
dotyczą również siedlisk wód słodkich, płynących lub stojących. Grupa ta jest narażona na 
zmiany wskutek wzrostu opadów nawalnych, okresów suchych i procesów eutrofizacji. Co 
więcej, w wyniku prognozowanych zmian klimatycznych będzie postępował zanik małych 
powierzchniowych zbiorników wodnych (bagien, stawów, oczek wodnych, małych płytkich 
jezior a także potoków i małych rzek). Stanowi to zagrożenie dla licznych gatunków, które bądź 
to pośrednio bytują na tych terenach, bądź korzystają z nich jako rezerwuarów wody pitnej 
i może skutkować wyginięciem lub migracją gatunków. 
W wyniku zmian klimatycznych istotnym zmianom ulec mogą składy gatunkowe i typy lasów. 
Optima ekologiczne gatunków drzewiastych mogą zostać przesunięte na północny-wschód. 
Proces ocieplania i zwiększanie ryzyka suszy sprzyja rozwojowi chorób i szkodników, w tym 
także gatunków inwazyjnych. Cieplejsze zimy będą wpływać korzystnie na zimowanie 
szkodników, a zmniejszona pokrywa śnieżna będzie ułatwiać zimowanie zwierząt 
roślinożernych. Obok zmniejszenia stabilności lasów (większej podatności na szkody od 
czynników biotycznych i abiotycznych)oraz usług ekosystemowych (turystyka, łagodzenie 
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zmian klimatu przez lasy,  ograniczenie naturalnej retencji wodnej lasów), zostaną ograniczone 
również funkcje produkcyjne i ochronne lasów. 
b. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
Siedliska na terenie powiatu mogą być zagrożone przez biogeny i metale ciężkie, 
w szczególności jeżeli chodzi o faunę i florę zbiorników wodnych i rzek oraz powierzchnię ziemi 
i powietrze, co na skutek rozwoju gospodarczego obszaru i potencjalnej awarii może być dla 
nich zagrożeniem. Lasy znajdują się w sytuacji stałego zagrożenia przez czynniki abiotyczne 
(głównie antropogeniczne) i biotyczne. Istotnym zagrożeniem są nadal zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego.  
c. Działania edukacyjne. 
Głównym celem edukacji przyrodniczej jest zachęcenie mieszkańców do uprawiania 
aktywnego wypoczynku, pokazanie różnorodności występujących form przyrody, przybliżenie 
problematyki gospodarki leśnej.   
d. Monitoring środowiska. 
Monitoring środowiska prowadzony jest przez Nadleśnictwa Krzeszowice, Miechów i Myślenice 

 
5.9. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

5.9.1. Adaptacja do zmian klimatu. 

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk 
ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się 
przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych 
jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla 
społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. 
W Polsce przygotowano „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) z myślą o zapewnieniu 
warunków stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą 
zmiany klimatu, ale również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania 
adaptacyjne mogą mieć nie tylko na stan polskiego środowiska, ale również wzrost gospodarczy. 
Wyniki prognoz pokazują, że do roku 2030 zmiany klimatu będą miały dwojaki, pozytywny 
i negatywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. 
Wzrost średniej temperatury powietrza będzie miał pozytywne skutki m.in. w postaci wydłużenia 
okresu wegetacyjnego, skrócenia okresu grzewczego oraz wydłużeniu sezonu letniego. 
Dominujące są jednak przewidywane negatywne konsekwencje zmian klimatu. Ze zmianami 
klimatycznymi wiążą się niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych. Wprawdzie roczne sumy 
opadów nie ulegają zasadniczym zmianom, jednak ich charakter staje się bardziej losowy 
i nierównomierny, czego skutkiem są dłuższe okresy bezopadowe, przerywane gwałtownymi 
i nawalnymi opadami. Poziom wód gruntowych będzie się obniżał, co negatywnie wpłynie na 
różnorodność biologiczną i formy ochrony przyrody, w szczególności na zbiorniki wodne i tereny 
podmokłe. Zmiany będą do zaobserwowania również w porze zimowej, gdzie skróci się okres 
zalegania pokrywy śnieżnej i jej grubość. Jednocześnie efektem zmian klimatu będzie zwiększanie 
częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof, które będą miały 
istotny wpływ na obszary wrażliwe i gospodarkę kraju. Podstawowe znaczenie będą miały ulewne 
deszcze niosące ryzyko powodzi i podtopień, a także osuwisk – głównie na obszarach górskich 
i wyżynnych, ale również na zboczach dolin rzecznych. Coraz częściej będzie można 
zaobserwować silne wiatry, a nawet towarzyszące im incydentalnie trąby powietrzne i wyładowania 
atmosferyczne, które mogą znacząco wpłynąć m.in. na budownictwo oraz infrastrukturę 
energetyczną i transportową.  
Bezpośrednie negatywne skutki zmian klimatu to również nasilenie się zjawiska eutrofizacji wód 
śródlądowych, zwiększenie zagrożenia dla życia i zdrowia w wyniku stresu termicznego i wzrostu 
zanieczyszczeń powietrza, większe zapotrzebowanie na energię elektryczną w porze letniej, 
zmniejszenie potencjału chłodniczego elektrowni czego skutkiem będzie spadek mocy 
produkcyjnej i wiele innych. 
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Wpływ klimatu na najbardziej wrażliwe sektory i obszary (gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, 
różnorodność biologiczna i obszary prawnie chronione, zdrowie, transport, energetyka) został 
opisany wcześniej, w rozdziałach dot. tendencji zmian. 
Największy wpływ na warunki klimatyczne wywierają zjawiska ekstremalne, których obecny wzrost 
liczby  wystąpień stanowi coraz częstsze zagrożenie na terenie powiatu. Do najistotniejszych 
obecnie zagrożeń klimatycznych na terenie powiatu (wraz z prawdopodobieństwem ich 
wystąpienia) zaliczyć należy: 

- fale upałów (wysokie), 
- ekstremalnie gorące dni (średnio wysokie), 
- nawalne deszcze (średnio wysokie), 
- podtopienia (średnie), 
- susze (średnie), 
- burze (średnie), 
- fale mrozów (średnie), 
- ekstremalnie zimne dni (średnie). 

5.9.2. Zagrożenia poważnymi awariami. 

Definicje poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej określa odpowiednio  
art. 3 pkt 23 i 24 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2018 poz. 
799 tekst jedn. z późn. zm.): 

- poważna awaria - to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała 
w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje 
jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia 
z opóźnieniem. 

- poważna awaria przemysłowa przez pojęcie to rozumie się poważną awarię w zakładzie.  
Na terenie województwa małopolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony 
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych za względu na stopień zagrożeń 
awariami przemysłowymi. Na ogólną liczbę 15 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia 
poważnej awarii wyróżniono 9 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (ZDR) i 6 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. Na terenie Powiatu Krakowskiego zlokalizowany jest jeden zakład o zwiększonym 
ryzyku wystąpienia poważnych awarii: MAXAM Polska Sp. z o.o. Krzeszowice Skład Materiałów 
Wybuchowych „Niedźwiedzia Góra”, Tenczynek gm. Krzeszowice.  
Źródłem zagrożeń środowiskowych jest również załadunek i rozładunek materiałów 
niebezpiecznych, w szczególności zaś ich transport po drogach publicznych przy wykorzystaniu 
specjalistycznego sprzętu jezdnego (prawdopodobieństwa wypadku lub awarii w transporcie 
drogowym). Z uwagi na konfliktowość przewożonych ładunków, trasy przewozów prowadzone 
winny być przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska. Należy 
przyjąć, że występuje statystyczne prawdopodobieństwo potencjalnego wystąpienia awarii 
komunikacyjnych, mogących zagrozić środowisku - obszarami szczególnego są tereny 
zlokalizowane w pobliżu głównych, tranzytowych arterii komunikacji drogowej, charakteryzujących 
się największym natężeniem ruchu tego rodzaju przewozów. Należą do nich m.in. drogi krajowe 
i wojewódzkie oraz drogi dojazdowe cystern do stacji benzynowych. 
Zadania koordynacji m.in. prac związanych z poważnymi awariami i ewentualnie powstałymi 
zagrożeniami regulują stosowne procedury na szczeblu powiatowym, w powiązaniu z działaniem 
służb ratowniczych (strażą pożarną, policją, pogotowiem ratunkowym, pogotowiem 
energetycznym, pogotowiem gazowym, pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym). Są one 
zawarte w Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego. 
Na obszarze Powiatu Krakowskiego występuje szereg innych zagrożeń:  

 zagrożenia  pożarowe - powstają głównie w obszarach leśnych, szczególnie 
w okresach długotrwałej suszy, występują sezonowo wiosną, latem i jesienią podczas 
wypalania traw, wynikają z infrastruktury miejskiej i wiejskiej obiektów użytkowych 
(instalacje, sprzęty gospodarstwa domowego itp.).  
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Największe zagrożenie pożarowe stanowią obszary o większych skupiskach ludności 
i większym uprzemysłowieniu tj. gminy Skawina, Słomniki, Krzeszowice i Zabierzów. 
Obiektami przedstawiającymi duże zagrożenie pożarowe są zakłady produkcyjne, 
hurtownie, stacje paliw i gospodarstwa rolne. W przypadku niekorzystnych warunków 
meteorologicznych (jak np. długotrwały brak opadów) potencjalnie duże zagrożenie 
pożarowe występuje na obszarach leśnych Nadleśnictwa Krzeszowice o powierzchni 
około 11 181 ha znajdujących się głównie na terenie gminy Krzeszowice, Czernichów 
i Zabierzów oraz na obszarze leśnym Ojcowskiego Parku Narodowego o powierzchni 
około 1300 ha. 

Do zakładów przemysłowych i usługowych stwarzających największe zagrożenie 
pożarowe na terenie Powiatu Krakowskiego zalicza się: 

- firmy usługowe zajmujące się dystrybucją i składowaniem butli gazowych propan – 
butan, 
- mniejsze zakłady produkcyjne takie jak: piekarnie, stolarnie, zakłady zajmujące się 
produkcją rolno – spożywczą, różnego rodzaju zakłady naprawcze, rzemieślnicze. 

Zagrożenie pożarowe i chemiczno – ekologiczne dla Powiatu Krakowskiego stanowią 
także stacje paliw płynnych, dystrybuujące paliwo do pojazdów z własnych zbiorników 
podziemnych. 

 zagrożenia  wynikające z transportu drogowego, kolejowego i lotniczego - przecinające 
teren powiatu główne szlaki komunikacji drogowej i kolejowej o znaczeniu krajowym 
i międzynarodowym są potencjalnymi miejscami zagrożenia pożarowego, chemicznego 
oraz ekologicznego. Wynika to z faktu, że szlakami tymi transportowane są toksyczne 
środki przemysłowe (TSP) – materiały niebezpieczne dla ludzi i środowiska takie jak: 
amoniak, chlor, kwas siarkowy, dwutlenek siarki, siarkowodór, benzyna, fosgen, tlenek 
etylenu czy dynamit. Wymienione materiały przewożone są jako ładunki tranzytowe 
zarówno drogami jak i liniami kolejowymi.  
Transport drogowy 

Przez teren powiatu przebiegają 3 trasy I kategorii: 
- autostrada A-4 Kraków-Katowice, 
- droga E-40 Kraków-Olkusz, 
- droga E-77 Chyżne-Kraków-Warszawa., 

Drogi II kategorii: 
- droga 780 Kraków-Alwernia, 
- droga 914 Kraków-Chrzanów, 
- droga 778 Kraków-Skała-Wolbrom, 
- droga 776 Kraków-Proszowice-Kazimierza Wielka, 
- droga 777 Kraków-Nowe Brzesko-Koszyce, 
- droga 952 Kraków-Skawina-Oświęcim, 
- droga 953 Kraków-Skawina-Kalwaria Zebrzydowska. 

Drogami tymi odbywa się między innymi transport materiałów niebezpiecznych 
stanowiących duże zagrożenie dla miejscowości przy nich zlokalizowanych.  
Drogi powyższe są ponadto trasami na których najczęściej dochodzi do wypadków 
i kolizji. W transporcie drogowym (w przeciwieństwie do transportu kolejowego) nie 
wdrożono dotychczas sprawnie działającego systemu monitorowania przewozów 
ładunków niebezpiecznych, wobec czego nie sposób dokładnie ustalić ilości 
przewożonych przez teren Powiatu Krakowskiego materiałów niebezpiecznych. 
Źródłem zagrożeń środowiskowych jest również załadunek i rozładunek materiałów 
niebezpiecznych, w szczególności zaś ich transport po drogach publicznych przy 
wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu jezdnego (prawdopodobieństwa wypadku 
lub awarii w transporcie drogowym). Z uwagi na konfliktowość przewożonych 
ładunków, trasy przewozów prowadzone winny być przy zachowaniu maksymalnego 
bezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska. Należy przyjąć, że występuje 
statystyczne prawdopodobieństwo potencjalnego wystąpienia awarii 
komunikacyjnych, mogących zagrozić środowisku - obszarami szczególnego 
zagrożenia są tereny zlokalizowane w pobliżu głównych, tranzytowych arterii 
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komunikacji drogowej, charakteryzujących się największym natężeniem ruchu tego 
rodzaju przewozów. 

Transport kolejowy 
Transport kolejowy, między innymi toksycznych środków przemysłowych, odbywa 
się następującymi szlakami o dużym natężeniu ruchu towarowego i osobowego: 

- Kraków-Warszawa, 
- Kraków-Katowice, 
- Kraków-Skawina-Oświęcim, 
- Skawina-Kalwaria Zebrzydowska. 

Mogą często tu występować zdarzenia takie jak wykolejenia składów, zderzenia 
i najechania składów na siebie, zderzenia z pojazdami na przejazdach i zerwania 
trakcji elektrycznej. 

Transport lotniczy 
W Balicach znajduje się Port Lotniczy o znaczeniu międzynarodowym. 
Lotnisko pełni rolę lotniska cywilnego (obsługa pasażerska i towarowa linii 
lotniczych), lotniska sanitarnego oraz lotniska wojskowego. 
Ponadto w Pobiedniku znajduje się lotnisko Aeroklubu Krakowskiego, z którego 
odbywają się starty i lądowania samolotów sportowych biorących udział w różnego 
rodzaju zawodach i pokazach lotniczych.  

 zagrożenia  chemiczne  i ekologiczne - wynikają głównie z magazynowania 
i stosowania przez zakłady przemysłowe materiałów niebezpiecznych. Szczególnym 
rodzajem zagrożenia jest stosowanie w procesach technologicznych, produkcyjnych 
materiałów i substancji chemicznie niebezpiecznych. Do najbardziej niebezpiecznych 
zagrożeń pod tym względem należy zaliczyć: 

- awarie zbiorników i instalacji technologicznych w zakładach produkcyjnych 
i podmiotach gospodarczych, magazynujących i przetwarzających materiały 
i substancje chemicznie niebezpieczne, 
- katastrofy w komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej podczas przewozu 
substancji chemicznie niebezpiecznych, 
- wybuchy i przestrzenne pożary w obiektach posiadających materiały i substancje 
chemicznie niebezpieczne, w czasie których może dojść do wytworzenia bardzo 
toksycznych, niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka związków chemicznych. 

Materiały te w normalnej eksploatacji są dobrze zabezpieczone, a niekontrolowana 
emisja może nastąpić w przypadku mało prawdopodobnych katastrof budowlanych 
oraz dużego pożaru i związanym z tym przemieszczeniem się materiałów w czasie 
prowadzenia akcji gaśniczych. W przypadku awarii lub pożaru instalacji 
technologicznych i magazynów z chemikaliami stosowanymi przez wymienione zakłady 
i podmioty gospodarcze może powstać dodatkowe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi 
tam zatrudnionych oraz zamieszkałych w najbliższym sąsiedztwie od tych zakładów. 
Ponadto dodatkowym zagrożeniem dla gleby i wód powierzchniowych może być 
spłukiwanie chemikalii (rozpuszczalnych w wodzie) w czasie prowadzenia akcji 
ratowniczo- gaśniczej do kanalizacji. 

 zagrożenia  budowlane - związane głównie z utratą statyki budowli lub jej elementu - na 
terenie powiatu nie powinny wystąpić większe katastrofy budowlane ze względu na 
charakter zabudowy. Przeważają tu budynki parterowe lub jedno i dwupiętrowe. 
Jedynie w miastach występują wyższe budynki o wysokości do pięciu kondygnacji. Są 
to budynki stosunkowo niedawno wybudowane w dobrym stanie technicznym. 
Stosunkowo największe zagrożenie stwarzają budynki produkcyjne w zakładach, które 
posiadają toksyczne środki przemysłowe oraz urządzenia ciśnieniowe, gdzie w wyniku 
awarii technologicznych może dojść do naruszenia statyki obiektu. 

 inne zagrożenia  urbanistyczne i komunalne - główne magistrale gazu pod wysokim 
ciśnieniem przecinające teren powiatu: 

- Jaśkowice-Skawina-Sidzina-Zabierzów (stacja węzłowa) - gazociąg o średnicy 
500 mm, 
- Wola Filipowska-Krzeszowice-Zabierzów-Sidzina - gazociąg o średnicy 250 mm, 
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- Przeginia-Jerzmanowice-Zielonki - gazociąg o średnicy 250 - 400 mm,  
stacje redukcyjne gazu z wysokiego na średnie ciśnienie i średniego na niskie oraz 
napowietrzne linie energetyczne wysokiego i średniego napięcia przebiegające przez 
tereny leśne, wzdłuż torów i w sąsiedztwie terenów o intensywnej zabudowie oraz duże 
transformatory (20-30 ton oleju transformatorowego). Sieć ciepłownicza znajduje się na 
terenie miasta Skawina a ponadto z Elektrowni Skawina S.A. dostarczane jest ciepło 
dla części miasta Krakowa. 

 zagrożenie powodziowe – oraz lokalne podtopienia gospodarstw w wyniku gwałtownych 
opadów deszczu na terenach gdzie drobne cieki wodne nie będą mogły pomieścić 
nadmiernej ilości wody opadowej. 

 huragany i silne wiatry: huragan to wiatr o sile 12° w skali Beaufort’a, siejący na swojej 
drodze spustoszenie, łamiący i wyrywający z korzeniami drzewostan. Niszczy budowle 
o słabszej konstrukcji. W przypadku występowania silnych wiatrów i huraganów istnieje 
duże prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia związanego z uszkodzeniem lub 
zniszczeniem linii energetycznych przebiegających przez obszar powiatu i wystąpienia 
przerw w dostawach energii elektrycznej. Silne wiatry i huragany mogą również 
powodować nieodwracalne szkody w drzewostanie powiatu. 

Zadania koordynacji m.in. prac związanych z poważnymi awariami i ewentualnie powstałymi 
zagrożeniami regulują stosowne procedury na szczeblu powiatowym, w powiązaniu z działaniem 
służb ratowniczych (strażą pożarną, policją, pogotowiem ratunkowym, pogotowiem 
energetycznym, pogotowiem gazowym, pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym). Są one 
zawarte w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego.  
Działania ratownicze prowadzone na terenie Powiatu Krakowskiego realizują jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Część z nich włączona jest do Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 

5.9.3. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią. 
Powódź następuje najczęściej w wyniku spiętrzenia wód w potokach ponad zwykły poziom 
i wyjścia wody z koryt potoków. Rzeki na terenie powiatu wylewają na wskutek podniesienia się 
poziomu wody: 

- wiosną z topniejących śniegów, 
- latem i jesienią po ulewnych deszczach. 

Zagrożenie powodziowe Powiatu Krakowskiego wynika z ukształtowania terenu i w przypadku 
nadmiernych opadów deszczu (intensywnych i długotrwałych) w krótkiej chwili następuje znaczny 
przyrost ilości wody w korytach rzek i potokach. Siła tak wezbranych rzek i potoków może 
zniszczyć mosty i kładki oraz zamulić przepusty wzdłuż dróg biegnących w dolinach rzek 
i potoków. Doświadczenia lat poprzednich, szczególnie 1997 roku wykazały, że cechą 
charakterystyczną jest fakt, że przejście ze stanu normalnego do stanu powodziowego następuje 
w bardzo krótkim okresie czasu, wymaga to podejmowania natychmiastowych działań (nawet 
wyprzedzających) jak również ciągłego śledzenia i monitorowania potoków i rzek w okresach nie 
sprzyjających tj. dużych opadów deszczu, gwałtownego topnienia śniegu. 
 
Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne, 
prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGWWP). Z jego inicjatywy 
powstaje opracowanie projekt planu ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym. PGWWP 
jest również odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i koordynację w razie powodzi 
lub suszy na podległym terenie. 
 
Ochronie przed powodzią służy również identyfikacja i ujęcie w planach zagospodarowania 
przestrzennego miast i gmin terenów zagrożonych występowaniem powodzi, na tych terenach 
powinna być ograniczona możliwość budowy nowych i rozbudowy istniejących obiektów. 
Konieczne jest zaprzestanie marginalizowania udziału  metod  nietechnicznych i prewencyjnych  
w ochronie  przeciwpowodziowej  i  suszy,  w  szczególności  przez zatrzymanie i spowolnienie 
odpływu wód poprzez mikro i naturalną retencję oraz zwiększanie  retencji w  zlewniach  
cząstkowych. Ochrona  przed powodzią  nie powinna  skupiać się wyłącznie na  metodach 
technicznych,  ale  również stosować  metody  nietechniczne  tj. zalesianie  wododziałów,  
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odtwarzanie  naturalnej  retencji  na  terenach  dolin  rzecznych i w lasach, przywracanie retencji 
glebowo-gruntowej,  spowolnianie  odpływu  wód  przez  renaturyzację  cieków, zapobieganie 
lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych i sterowanie systemem melioracji szczegółowej itp.  
Należy  jednocześnie  dokonać  analizy  możliwości  przywrócenia  środowisku  przyrodniczemu 
„zabranej naturalnej retencji dolinowej” do czego zobowiązuje inwestorów i właściwe organy 
ustawa Prawo wodne. (Art.128  ust.2 pkt  5 cyt: „odtworzenia  retencji  przez budowę  służących  
do  tego celu urządzeń  wodnych  lub  realizację  innych  przedsięwzięć,  jeżeli  w wyniku  realizacji  
pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie naturalnej lub sztucznej retencji wód 
śródlądowych”). 
Obecny stan gospodarowania wodami  z  dominacją  technicznych  metod  rozwiązywania 
problemów  nie  przystaje  do  zasad  określonych  w  Ramowej  Dyrektywie  Wodnej  oraz  
Dyrektywie Powodziowej.  Dyrektywa  Powodziowa  ściśle  wiąże  system  zarządzania  ryzykiem  
powodziowym z koniecznością zapewnienia dobrego stanu ekosystemów wodnych i od wody 
zależnych jako skutecznej metody ochrony przed powodzią, nie kwestionując przy tym wagi  
technicznych środków ochrony. 
 
W dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu opublikowane zostały zweryfikowane i ostateczne 
wersje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w formacie pdf. i jako oficjalne 
dokumenty planistyczne stanowią podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem 
przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym. 
 
Zagrożenie suszą 
Województwo małopolskie na tle innych regionów Polski nie jest narażone na susze w szczególny 
sposób. Obszarami Polski narażonymi na susze są przede wszystkim Wielkopolska i wschodnia 
część Mazowsza.  
Obecnie, realizując postanowienia ustawy — Prawo wodne, dyrektorzy regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej przystąpili do sporządzania planów przeciwdziałania skutkom suszy. 
Dokumenty te powinny zawierać:  
 analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;  
 propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;  
 propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 

naturalnej i sztucznej retencji.  
Plany przeciwdziałania skutkom suszy będą zawierały także katalog działań służących 
ograniczeniu skutków suszy. 
Dnia 11 sierpnia 2016 r. na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy 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 (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1405 z późn. 
zm.), Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przystąpił do konsultacji społecznych projektu 
harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom 
suszy na obszarach dorzeczy. Obecnie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Krakowie zakończył prace związane ze sporządzeniem projektów „Planu przeciwdziałania 
skutkom suszy w regionach wodnych Górnej Wisły, Czarnej Ostrawy i Dniestru wraz ze 
strategiczną oceną oddziaływania na środowisko”. 

5.9.4. Analiza SWOT. 

 

Tabela 67. Tabela SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia poważnymi awariami. 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

- funkcjonuje Powiatowy Plan Zarządzania 
Kryzysowego z wyszczególnieniem 
poszczególnych zagrożeń na terenie powiatu 
oraz sposobów i procedur postępowania, 

- opracowane dokumenty strategiczne związane           
z ryzykiem powodziowym (m.in. mapy 

- występujące główne szlaki komunikacyjne na 
których przewożone są substancje niebezpieczne, 

- obecność podmiotów wykorzystujących                                  
i gromadzących niebezpieczne substancje. 
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zagrożenia powodziowego) 
SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 
ZAGROŻENIA 

(czynniki zewnętrzne) 
- poprawa bezpieczeństwa na drogach i kolei 

(budowa, modernizacja), 
- zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych 

awarii przemysłowych - modernizacja zakładów, 
- podejmowanie działań na etapie zarządzania 

planami zagospodarowania przestrzennego. 

- zagrożenia pożarowe, 
- zagrożenia pożarowe, chemiczne oraz 

ekologiczne na drogach i liniach kolejowych, 
- zagrożenia chemiczne i ekologiczne - 

wynikające głównie z magazynowania 
i stosowania przez podmioty materiałów i 
surowców niebezpiecznych, 

- nieprzewidywalność zdarzeń pogodowych                            
i hydrologicznych 

5.9.5. Tendencje zmian. 

Największe zagrożenie na terenie powiatu związane jest z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii  
w transporcie drogowym. Awarie mogą mieć miejsce również na terenie podmiotów 
gospodarczych na terenie powiatu. W ocenie zagrożeń poważnymi awariami należy zwrócić 
uwagę na zakłady, które nie zostały zaliczone do kategorii ZZR i ZDR, ze względu na relatywnie 
mniejsze ilości substancji, niż ustalone w kryteriach kwalifikacyjnych. Ponadto, część substancji, 
klasyfikowanych jako żrące, szkodliwe lub drażniące nie została ujęta w kryteriach kwalifikacyjnych 
dla obiektów zagrażających poważną awarią przemysłową. Takie substancje są często stosowane 
w przedsiębiorstwach, a ich uwolnienie do otoczenia w wyniku awarii może również stanowić 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska. 
Wzrastająca ilość zakładów zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Ryzyko to jest 
zwiększone również ze względu na rosnący ruch pojazdów na terenie powiatu w ramach 
istniejącej, i stosunkowo obciążonej sieci komunikacyjnej. 
Następuje wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, związany tak z przeznaczoną do tego 
celu infrastrukturą jak i opracowanymi i doskonalonymi procedurami postępowania w przypadku 
wystąpienia określonych zagrożeń. 
5.9.6. Zagadnienia horyzontalne. 

a. Adaptacja do zmian klimatu. 
Niewłaściwa gospodarka przestrzenna, w szczególności inwestowanie na terenach 
zagrożonych, w tym w strefach zalewowych rzek oraz zbyt niska pojemność retencyjna 
naturalna jak i sztucznych zbiorników, nie tylko w dolinach rzek, ogranicza skuteczne działania  
w sytuacjach nadmiaru lub deficytu wód powierzchniowych. Istnieje ryzyko, że w przyszłości 
zjawiska te będą występować ze zwiększoną częstotliwością. Wyniki przeanalizowanych 
scenariuszy wskazują na zwiększone prawdopodobieństwo występowania powodzi 
błyskawicznych wywołanych silnymi opadami mogących powodować zalewanie obszarów, na 
których nieodpowiednio prowadzona jest gospodarka przestrzenna. 
b. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
Na terenie powiatu ryzyko wystąpienia poważnych awarii związane jest głównie z obszarami 
działalności przemysłowej oraz transportem drogowym. Powstanie awarii przemysłowej 
stwarza zwykle zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia mieszkańców. Nadzwyczajne 
zagrożenia środowiska powstają w transporcie drogowym na skutek wypadków i zdarzeń 
drogowych, w których biorą udział pojazdy przewożące substancje niebezpieczne, a które 
mogą spowodować m.in.: skażenie powietrza, wód, gleb oraz pożary.  
c. Działania edukacyjne. 
Edukację społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożenia 
realizują jednostki PSP, WIOŚ oraz sztaby zarządzania kryzysowego. 
d. Monitoring środowiska. 
Obowiązki kontroli związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym 
zakład o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej 
Straży Pożarnej, a także Wojewodzie. WIOŚ realizuje zadania z zakresu zapobiegania 
występowania awarii przemysłowych poprzez wykonywanie kontroli przedsiębiorstw. 
Współpracę koordynują sztaby zarządzania antykryzysowego w oparciu o opracowane plany 
zarządzania antykryzysowego. 
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6. OCENA STOPNIA REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW W AKTUALIZACJI PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAKOWSKIEGO. 
 

Obecny dokument – Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2018-2021 
z perspektywą na lata 2022-2025 jest kontynuacją poprzedniej Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2017-2020. 
Aktualizację przyjęto uchwałą nr XXXI/315/13 Rady Powiatu Krakowskiego z dnia 29 maja 2013 
roku. Przyjęty dokument nie jest aktem prawa miejscowego, ma jedynie charakter kierunkowy, 
wyznaczone i opisane w nim zadania są wytyczną dla realizowania polityki środowiskowej na 
terenie powiatu, stawiając jednocześnie szereg zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych do 
wykonania w okresie jego obowiązywania. Wytyczone zadania mają w sposób optymalny 
pomagać kształtować ład przestrzenny, zgodny z bieżącymi wymogami ochrony środowiska. 
Realizacja części zadań wymaga dużych nakładów finansowych i współdziałania – tak urzędów 
administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Efekty realizacji 
wytyczonych zadań obserwowane są zwykle w długim horyzoncie czasowym, przy założonej 
ciągłości realizacji zadań poprawy i utrzymania stanu środowiska.  
Przygotowane zostały (w formie osobnych dokumentów) raporty z realizacji programu ochrony 
środowiska Powiatu Krakowskiego: 
- za lata 2009-2010, 
- za lata 2015-2016 
oraz sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza za lata 2014, 2015, 2016 i 2017, 
których zapisy wskazują na systematyczną  realizację zadań poprawiających stan środowiska 
naturalnego we wszystkich obszarach interwencji przez administrację samorządową 
i przedsiębiorstwa (w zakresie m.in. edukacji ekologicznej, gospodarki odpadami, ochrony 
powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony powierzchni ziemi, 
ochrony przed hałasem, ochrony przyrody i krajobrazu). 
Ocena stopnia realizacji zadań wytyczonych w przyjętym Programie Ochrony Środowiska: 
Przyjęty Program Ochrony Środowiska formułował zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne tak 
dla Powiatu Krakowskiego, jak również dla szeregu instytucji i podmiotów uczestniczących 
w wywieraniu wpływu na stan środowiska na terenie Powiatu. Określenie stanu ich realizacji nie 
jest sprawą oczywistą i prostą ze względu na szereg elementów wpływających na realizację 
zadań, w tym m.in.: 

- zmiany sytuacji ekonomiczno – gospodarczej kraju, województwa, powiatu i gmin, 
- zmiany priorytetów realizacyjnych w okresie obowiązywania programu, 
- zmiany celów i priorytetów w polityce ekologicznej Państwa. 

DZIAŁANIA SYSTEMOWE: 
Edukacja ekologiczna: 
Zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej traktowane są priorytetowo, ze względu na 
świadomość pokładania w tym elemencie ochrony środowiska znacznych nadziei i spodziewanych 
korzyści  
w długoterminowym horyzoncie czasu. Realizowane były głównie przez placówki oświatowe z 
terenu powiatu oraz przez organizacje pozarządowe. Organizowano szereg zaplanowanych w 
Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedsięwzięć ekologicznych, w tym: 

- edukację w zakresie zachowań proekologicznych, 
 Stowarzyszenie „Ceramika bez granic” - Ptaki chronione z obszaru Powiatu 

Krakowskiego, 
 Skawińskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt, Skawina - Edukacja w zakresie 

zachowań proekologicznych, 
   Fundacja „Kobieta w regionie", Tenczynek - „ZIELE  Z  ZIÓŁ  2017” Warsztaty 

ekologiczne oraz konkurs na tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej 
   Ochotnicza Straż Pożarna w Mnikowie - Nie wypalaj traw – niszczysz życie ludzi 
i zwierząt II, 
   Stowarzyszenie Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego, Krzeszowice - VIII Powiatowe 
prelekcje ekologiczno – pszczelarskie, 
   Stowarzyszenie Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego, Krzeszowice - VIII Olimpiada 

pszczelarska dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego, 
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   Stowarzyszenie Moja Polska, Minoga - „Uroki OPN w obiektywie - docenić i utrwalić 
dziedzictwo". Warsztaty fotograficzno – przyrodnicze, 

  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, Zielonki - Lokalne, ekologiczne 
gospodarowanie odpadami, 

- promocję zdrowej żywności, produktów regionalnych oraz ekologicznych metod produkcji, 
- wspomagania działań dla ochrony i zwiększenia bioróżnorodności w przyrodzie, 

   Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Wawrzeńczyce", Wawrzeńczyce - Wawrzyniecki kwietnik - 
przykład tradycyjnego ogródka podkrakowskiej wsi, 

   Koło Łowieckie „ŻUBR” Kraków, Przybysławice - Introdukcja i systematyczne 
zwiększanie populacji zająca-zająca szaraka „Gospodarza polskich pól i łąk" 

- zwalczania gatunków inwazyjnych. 
   Spokojnie, to tylko INWAZJA! 

 
Systematycznie udostępniane są informacje o stanie środowiska (na stronach internetowych oraz 
przekazywane do mediów). Dotyczą one bieżącej informacji o stanie środowiska i  jego ochronie, 
zagrożeniach ekologicznych, udostępniania projektów istotnych dla ochrony środowiska 
dokumentów. Organizowane były (m.in. przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego) 
szkolenia podnoszące świadomość ekologiczną rolników. Pracownicy urzędów gmin z terenu 
Powiatu Krakowskiego oraz Starostwa Powiatowego uczestniczą na bieżąco w szkoleniach 
z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, przy wykorzystaniu funduszy unijnych. 
Zarządzanie środowiskowe: 
Starostwo Powiatu Krakowskiego realizuje na bieżąco zadania związane z informacjami 
o środowisku i jego ochronie. Informacje dotyczące środowiska zawarte są na stronie internetowej 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krakowie i dotyczą kart 
informacyjnych związanych z m.in. gospodarką odpadami, wycinką drzew, pozwoleniami wodno-
prawnymi na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonywanie urządzeń wodnych. Są także 
podane teksty obowiązującego Programu Ochrony Środowiska. 
Oprócz tego organizowane są cykliczne akcje informacyjne dla gmin Powiatu Krakowskiego 
dotyczące gospodarki odpadami, a wynikające z nowych przepisów, czystości i porządku 
w gminach oraz gospodarowania zużytym sprzętem. Starostwo na bieżąco współpracuje 
z gminami w sprawie procedur ocen oddziaływania na środowisko, interpretacji przepisów 
i zagadnień merytorycznych wynikających ze szczególnych przypadków. 
Zgodnie z terminami określonymi w dokumentach nadrzędnych przygotowywane są odpowiednie 
dokumenty właściwe dla szczebla powiatowego oraz gminnego. 
Realizowane zadania przebiegały zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. W zarządzaniu 
środowiskiem wykorzystywane są: 

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego, Programy Ochrony Środowiska 
dla poszczególnych gmin Powiatu Krakowskiego, 

- Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla poszczególnych 
gmin Powiatu Krakowskiego, 

- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla poszczególnych gmin Powiatu 
Krakowskiego, 

- Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin, 
- Program Ochrony Powietrza dla strefy małopolskiej, 
- inwentaryzacje przyrodnicze, opracowania ekofizjograficzne w gminach. 

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH. 
Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej, ochrona przyrody: 
Realizowane zadania dotyczyły głównie bieżącego utrzymania, pielęgnacji terenów zieleni, 
parków, skwerów, zieleni przyulicznej i zieleni izolacyjno – osłonowej wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych na terenach będących własnością Powiatu. Kształtowano tereny zieleni 
ogólnodostępnej oraz przeprowadzano prace pielęgnacyjne drzewostanów. Prowadzono nadzór 
nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (powierzony rokrocznie Nadleśnictwom 
Krzeszowice, Miechów i Myślenice). Szereg zadań realizowany był przez placówki oświatowe 
z terenu powiatu oraz ww. Nadleśnictwa i Ojcowski Park Narodowy. Zadania realizowane przez 
Nadleśnictwa to m.in. ochrona naturalnej bioróżnorodności ekosystemów leśnych, ochrona 
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stanowisk roślin chronionych lasów wodochronnych, doradztwo w zakresie gospodarki leśnej oraz 
ewidencja i legalizacja pozyskiwanego drewna.  
Ochrona lasów: 
Tereny przenaczone do zalesień wprowadzone są do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w gminach Powiatu Krakowskiego. Zalesienia prowadzone są pod nadzorem 
odpowiednich służb nadleśniczych. Zalesieniu podlegają m.in. grunty nieprzydatne rolniczo. 
Prowadzony jest stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania pożarom, chorobom 
i degradacji. Prowadzone są działania związane ze zwiększaniem różnorodności gatunkowej lasów 
i ich przebudowy zgodnie z siedliskiem, a także edukacja ekologiczna. 
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi: 
Z uwagi na wprowadzenie nowych technologii oraz uwarunkowania ekonomiczne większość 
przedsiębiorstw, instytucji oraz spółdzielni mieszkaniowych realizuje zadania w celu osiągnięcia 
zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii m.in. poprzez: 

 wymianę starych odcinków sieci wodociągowej z zastosowaniem nowych technologii oraz 
stosowanie doszczelniaczy przy usuwaniu awarii, 

 remonty sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przed wykonaniem remontu dróg, 
 stosowanie w miarę możliwości zamkniętych układów wody. 

 
Porównanie podstawowych wskaźników w zakresie ochrony przyrody i lasów przedstawia tabela 
poniżej: 
 
Tabela 68. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2013 i 2016. 

Wskaźnik 2013 2016 Uwagi 

Powierzchnia obszarów 
prawnie chronionych 

37 933,71 ha 37 960,84 ha 
Powierzchnia obszarów prawnie 
chronionych  wzrosła o 27,13 ha. 

Udział obszarów prawnie 
chronionych w powierzchni 
ogółem 

30,8 % 30,8 % 
Udział obszarów prawnie chronionych w 
powierzchni ogółem nie uległ zmianie. 

Powierzchnia parków 
narodowych 

2 145,70 ha 2 144,70 ha 
Powierzchnia parków narodowych nie 
uległa zmianie. 

Powierzchnia rezerwatów 
przyrody 

845,36 ha 845,36 ha 
Powierzchnia rezerwatów nie uległa 
zmianie 

Liczba pomników przyrody 459 435 
Liczba pomników przyrody uległa 
zmniejszeniu o 24 pomniki przyrody. 

Wskaźnik lesistości 
12,1 % 12,2 % 

Wskaźnik lesistości powiatu uległ 
zwiększeniu o 0,1 punktu procentowego. 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 
 
POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO. 
Ochrona powietrza atmosferycznego: 
Zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego oraz z poprawą jego jakości realizowane 
były w zakresie: 

 przeprowadzania działań termomodernizacyjnych obiektów na terenie powiatu (DPS 
Batowice), 

 likwidacji lub modernizacji kotłowni, palenisk, wymiany kotłów na gazowe, 
 zmiany nośnika energetycznego, 
 montaż instalacji solarnych (DPS Batowice),  
 przebudowy, modernizacji oraz poprawy stanu zaplanowanych odcinków dróg (2014 r.: 

35,2 km, 2015 r.: 31,1 km) , 
 utwardzania nawierzchni nieutwardzonych (2014 r.: 0,8 km, 2015 r.: 0,58 km), 
 pozimowe sprzątania nawierzchni dróg (2014 r.: 678,4 km, 2015 r.: 665,7 km) 
 mycia nawierzchni dróg (2014 r.: 25,9 km, 2015 r.: 30,89 km), 
 kontroli stacji diagnostycznych (2014 r.: 35 kontroli, 2015 r.: 39 kontroli, 2016 r.: 43 

kontrole, 2017 r.: 46 kontroli), 
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 wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza po przeprowadzeniu 
postępowania kompensacyjnego (2015 r.: 2, 2017 r.: 1), 

 wprowadzania przez gminy nowego systemu gospodarowania odpadami, 
 prowadzonych działań związanych z edukacją ekologiczną, 
 promocji czystych ekologicznie systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii, 

promocji oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii. 
W latach 2015-2017 gminy Powiatu Krakowskiego opracowywały Plany Gospodarki 
Niskoemisyjnej. 
 
Porównanie podstawowych wskaźników w zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego 
przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 69. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2013 i 2016. 

Wskaźnik 2013 2016 Uwagi 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych 
z zakładów szczególnie 
uciążliwych 

323 Mg 68 Mg 
Nastąpił spadek emisji zanieczyszczeń 
pyłowych o 255 Mg 

Emisja zanieczyszczeń gazowych 
z zakładów szczególnie 
uciążliwych 

1 590 278 Mg 1 579 286 Mg 
Nastąpił spadek emisji zanieczyszczeń 
gazowych o 10 992 Mg 

Kubatura budynków ogrzewanych 
centralnie 

2 596,1 dam3 4 208,7 dam3 
Nastąpił wzrost kubatury budynków 
ogrzewanych centralnie o 
1 612,6 dam3 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 
 
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno-ściekowa: 
Zadania w tym obszarze (ze względu na posiadane kompetencje) realizowane były głównie przez 
Gminy z terenu Powiatu Krakowskiego oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i nie 
były realizowane bezpośrednio przez Powiat. Realizowane zadania związane były głównie 
z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, (rozbudowa 
i modernizacja kanalizacji sanitarnej), modernizacjami oczyszczalni ścieków, poprawą jakości 
wody dostarczanej użytkownikom do spożycia, racjonalizacji poboru wody oraz stymulacja 
odbiorców do jej oszczędzania, rozbudową sieci kanalizacji deszczowej, intensyfikacją kontroli 
miejsc nielegalnego odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi. 
Istotną sprawą jest nadal konieczność usystematyzowania spraw związanych z odprowadzaniem 
wód opadowych (deszczowych) – konieczność opracowania niezbędnej dokumentacji celem 
uzyskania pozwoleń wodno – prawnych. 
Oceniając realizację Programu ochrony środowiska w zakresie ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych należy stwierdzić, iż zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności 
przebiega zgodnie z procedurami ustalonymi Prawem wodnym.  
Ochrona zasobów wodnych jest realizowana poprzez procedury udzielania decyzji 
wodnoprawnych przez Wody Polskie. Porównanie podstawowych wskaźników w zakresie ochrony 
wód powierzchniowych i podziemnych przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 70. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2013 i 2016. 

Wskaźnik 2013 2016 Uwagi 

Zwodociągowanie powiatu 86,3 % 92,7 % 
Nastąpił wzrost wskaźnika zwodociągowania 
o 6,4 punktu procentowego. 

Skanalizowanie powiatu 40,2 % 54,6 % 
Nastąpił wzrost wskaźnika skanalizowania 
powiatu o 14,4 punktu procentowego 

Wielkość komunalnych 
oczyszczalni ścieków w RLM 

166 837 228 344 
Wartość RLM uległa zwiększeniu o 61 507 
RLM 

Zużycie wody na 1 
mieszkańca 

29,5 m3 31,4 m3 
Nastąpił wzrost średniego zużycia wody na 
mieszkańca powiatu o 1,9 m3 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 
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Gospodarka odpadami: 
W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami na terenie wszystkich gmin Powiatu 
wdrożono, a następnie usprawniano nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym 
utworzono stacjonarne lub mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
Zorganizowano systemy odbioru odpadów segregowanych „u źródła” (surowce wtórne, bioodpady) 
oraz selektywne zbiórki odpadów niebezpiecznych i tzw. problemowych (zbiórki w PSZOK-ach 
oraz w ramach odrębnych akcji). Ponadto prowadzono i wspierano działania informacyjno-
edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w odniesieniu do 
prawidłowego gospodarowania odpadami oraz sukcesywnie usuwano wyroby azbestowe z terenu 
Powiatu. 
Porównanie podstawowych wskaźników w zakresie gospodarki odpadami przedstawia tabela 
poniżej: 
 
Tabela 71. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2014 i 2017. 

Wskaźnik 2014 2017 Uwagi 

Masa zebranych odpadów 
komunalnych (ogółem) 

50 761,512 Mg 70 935,230 Mg 
Ogólna ilość odpadów 
komunalnych zebrana z terenu 
powiatu wzrosła o ok. 39,7 % 

Masa odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie 

11 800,280 Mg 18 093,681 Mg 
Ilość odpadów komunalnych 
zebrana z terenu powiatu w sposób 
selektywny wzrosła o ok. 53,3 % 

Udział odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie 
w ogólnej masie zebranych 
odpadów 

23,2 % 25,5 % 

Udział odpadów komunalnych 
zebranych w sposób selektywny 
w stosunku do ogólnej ilości 
zebranych z terenu powiatu 
odpadów wzrósł o 2,3 punkta 
procentowego 

Źródło: Opracowane na podstawie informacji pozyskanych z gmin 
 
Ochrona przed hałasem: 
Zadania związane z ochroną przed hałasem realizowane były m.in. przez Powiat Krakowski, gminy 
z terenu powiatu oraz przedsiębiorstwa i zarządców dróg. Związane były głównie z modernizacją 
dróg na terenie powiatu. Na bieżąco działania uwzględniane są na etapie wprowadzania zmian do 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego (np. określenia wpływu lokalizacji przedsięwzięć 
uciążliwych dla środowiska w zakresie hałasu). Przeprowadzane są okresowe badania poziomu 
hałasu komunikacyjnego na terenie Powiatu (WIOŚ, GDDKiA). 
Porównanie podstawowych wskaźników w zakresie ochrony przed hałasem przedstawia tabela 
poniżej: 
 
Tabela 72. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2013 i 2016. 

Wskaźnik 2013 2016 Uwagi 

Liczba pojazdów ogółem 
zarejestrowanych na terenie 
powiatu 

206 152 226 562 
Nastąpił wzrost liczby pojazdów ogółem  
o 20 410. 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 
 
Promieniowanie elektromagnetyczne: 
Zadania w zakresie ograniczania wpływu, monitorowania i pomiarów wykonuje WIOŚ w Krakowie, 
nie leżą one w kompetencjach Starosty Krakowskiego. 
Ochrona gleb i powierzchni ziemi: 
Zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi realizowane były m.in. przez wprowadzanie 
odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
zabezpieczając dotychczasowe elementy litosfery i wprowadzając działania prewencyjne, m.in. 
dotyczące strefowania poszczególnych zamierzeń, stref ochronnych, granic obszarów etc. Ośrodki 
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szkolenia rolniczego oraz gminy prowadziły doradztwo rolnicze, ukierunkowane na prawidłowe 
dawkowanie i wykorzystanie nawozów sztucznych.  
Ochrona zasobów kopalin: 
Prowadzone działania zmierzały do minimalizacji presji wywieranej na środowisko w procesie 
eksploatacji złóź i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych i ograniczenia negatywnego 
oddziaływania eksploatacji surowców. 
Zagrożenie powodzią 
Zadania minimalizacji zagrożeń powodzią należą do zadań wielopoziomowych, w gestii zadań 
zrealizowanych, należy zaznaczyć zwracanie uwagi na zagrożenia powodziowe przy okazji 
wprowadzania zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach (dot. 
m.in. zmian użytkowania gruntów rolnych (wprowadzanie użytków zielonych)). Wszystkie warunki 
i zasady ochrony przeciwpowodziowej są wprowadzane do Studiów Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego gmin oraz do Planów Zagospodarowania Przestrzennego 
gmin. Najtrudniejszą sprawą są w przypadku tych inwestycji są kwestie związane z finansowaniem 
inwestycji. 
Zapobieganie poważnym awariom: 
Zadania wykonywane były m.in. przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, 
Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną oraz WIOŚ 
i przedsiębiorstwa. 
 
 
. 
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7. CELE I KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2025 ROKU.  

Tabela 73. Cele i kierunki ochrony środowiska do 2025 roku. 
 

Kod 
działania 

Wskaźnik 
Działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
2017 r. 

Wartość 
docelowa 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Cel: Poprawa jakości powietrza 

A.1. Kierunek interwencji: Zarządzanie regionalne ochroną powietrza. 

 

Liczba zanieczyszczeń 
w strefie, których 
wartość przekroczyła 
poziom dopuszczalny 
w rocznej ocenie 
jakości powietrza 

4 0 
Opracowanie i monitoring realizacji obecnych programów 
ochrony powietrza dla strefy małopolskiej 

Zarząd Województwa, 
Sejmik Województwa 

Określone 
w tabeli nr 
76 

A.2. Kierunek interwencji: Realizacja zadań wskazanych w programach ochrony powietrza (POP) 

 

Emisja 
zanieczyszczeń: 
- pyłowych 
- gazowych z 
zakładów szczególnie 
uciążliwych na terenie 
powiatu  w Mg 

78 
1 529 694 

0 
Realizacja zadań wskazanych w POP zgodnie z treścią POP 
dla strefy małopolskiej 

Powiat Krakowski, gminy 
Powiatu Krakowskiego, 
administratorzy i właści-
ciele obiektów 

Określone 
w tabeli nr 
76 

A.3. Kierunek interwencji: Działalność kontrolno-pomiarowa w zakresie jakości powietrza atmosferycznego 

    Monitoring zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 
Kontrole realizacji wymagań decyzji o pozwoleniu na 
korzystanie ze środowiska i inna działalność kontrolna 

Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska 

Określone 
w tabeli nr 
76 

A.4. 
Kierunek interwencji: Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących zwłaszcza z systemów indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

 Poziom redukcji emisji określony w 20% do Wymiana/modernizacja systemów ogrzewania Zarządcy obiektów Określone 
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Kod 
działania 

Wskaźnik 
Działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
2017 r. 

Wartość 
docelowa 

CO2 w stosunku do 
przyjętego roku 
bazowego 

Planach 
Gospodarki 

Niskoemisyjnej 
dla gmin 

roku 2020 w tabeli nr 
76 

Poziom redukcji 
zużycia energii finalnej 
w stosunku do 
przyjętego roku 
bazowego 

określony w 
Planach 

Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

dla gmin 

20% do 
roku 2020 

Termomodernizacje budynków 
Właściciele, zarządcy 
obiektów 

 

Udział zużytej energii 
pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych, % 

określony w 
Planach 

Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

dla gmin 

20 % do 
roku 2020 

Montaż instalacji OZE  
Właściciele, zarządcy 
obiektów 

 

A.5. Kierunek interwencji: Realizacja zadań z obowiązujących planów gospodarki niskoemisyjnej gmin Powiatu Krakowskiego 

    Zgodnie z treścią PGN dla gmin Powiatu Krakowskiego 
Gminy Powiatu 
Krakowskiego 

Określone 
w tabeli nr 
76 

A.6. Kierunek interwencji: Poprawa jakości powietrza w Powiecie Krakowskim. 

 

Stężenie 
zanieczyszczeń w 
stacji pomiarowej: 
- średnioroczne 
dwutlenku siarki, 
- dwutlenek azotu: 
- tlenki azotu, 
- tlenek azotu, 
- ozon,  
- pył zawieszony PM10 
- pył zawieszony PM10 
– liczba dni z 
przekroczeniami: 

 
 
 
 
8,8 μg/m3 
21 μg/m3  
42 μg/m3  
14 μg/m3  
53 μg/m3  
 
45 μg/m3  
85 dni 
  
 

 
 
 

20 μg/m3 

40 μg/m3 

30 μg/m3 

- 
- 

40, 
PM10 

(24h):< 35 
dni 

Prowadzenie interwencji w ramach kompetencji organów i 
inspekcji ochrony środowiska w związku z uciążliwościami 
zgłaszanymi przez społeczeństwo dotyczącymi emisji gazów 
i pyłów do powietrza oraz emisji uciążliwych zapachów 

WIOŚ Kraków, Starosta 
Krakowski, gminy Powiatu 
Krakowskiego 

Określone 
w tabeli nr 
76 

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i 
możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i 
stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości 
spalania odpadów w gospodarstwach domowych 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego, Powiat 
Krakowski, organizacje 
pozarządowe 
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Kod 
działania 

Wskaźnik 
Działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
2017 r. 

Wartość 
docelowa 

 

    Realizacja kolejnych podłączeń do sieci gazowej. 
Gminy Powiatu 
Krakowskiego 

 

A.7. Kierunek interwencji: Redukcja emisji zanieczyszczeń z transportu 

    Realizacja zadań przewidzianych planami zarządców dróg 
Zarządcy dróg 

Określone 
w tabeli nr 
76 

    
Poprawa stanu technicznego dróg, 
Zmiany w organizacji ruchu komunikacyjnego,  
Sprzątanie dróg przez ich zarządców. 

Zarządcy dróg, Powiat 
Krakowski, gminy Powiatu 
Krakowskiego 

 

    
Sukcesywna wymiana taboru komunikacji zbiorowej na tabor 
ekologiczny. 

Właściciele 
przedsiębiorstw 
komunikacyjnych 

 

A.8. Kierunek interwencji: Wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

    

Wspieranie  projektów  w  zakresie  budowy  urządzeń  i  
instalacji  do  produkcji  i transportu energii odnawialnej 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

Określone 
w tabeli nr 
76 

Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii 
oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie 
energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego, 
organizacje pozarządowe 

 

Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 

Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego na terenie powiatu 

B.1. Kierunek interwencji: Przebudowy i modernizacje dróg. 

 Powierzchnia 
obszarów Powiatu 
Krakowskiego 
eksponowanych na 
oddziaływanie 

Powierzchnia 
obszaru 

przekroczeń 
(określone w 
ramach mapy 

Określone 
w POŚPH 

Działania inwestycyjne i organizacyjne podmiotów 
gospodarczych oraz zarządzających infrastrukturą 
komunikacyjną 

Podmioty gospodarcze, 
zarządcy dróg i linii 
kolejowych 

Określone 
w tabeli nr 
76 Modernizacja nawierzchni dróg. Usprawnianie organizacji 

ruchu drogowego 

Zarządcy dróg, Powiat 
Krakowski, gminy Powiatu 
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Kod 
działania 

Wskaźnik 
Działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
2017 r. 

Wartość 
docelowa 

ponadnormatywnego 
hałasu wg mapy 
akustycznej, 
Liczba mieszkańców 
na obszarze 
przekroczeń wg mapy 
akustycznej 

akustycznej): 
1,307 km2 

Krakowskiego 

Budowa ścieżek rowerowych 
Gminy Powiatu 
Krakowskiego 

B.2. Kierunek interwencji: Właściwe planowanie przestrzenne kształtujące klimat akustyczny. 

    
Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu 
przestrzennym m.in. lokalizowania w sąsiedztwie 
przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego 

Określone 
w tabeli nr 
76 

    
Wprowadzanie do zapisów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego informacji zgodnie z art. 
113 i 114 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego 

 

    Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego 
Gminy Powiatu 
Krakowskiego 

 

    
Uwzględnianie w opracowaniach ekofizjograficznych informacji 
o stanie zagrożenia hałasem w środowisku. 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego 

 

    
Prowadzenie okresowych pomiarów hałasu przez 
zarządzających drogami 

Zarządcy dróg  

B.3. Kierunek interwencji: Stosowanie zabezpieczeń akustycznych. 

    
Stosowanie zabezpieczeń akustycznych w miejscach 
wyznaczonych przez Program ochrony środowiska przez 
hałasem, przeglądy ekologiczne i inne opracowania 

Zarządcy dróg i linii 
kolejowych 

Określone 
w tabeli nr 
76 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Cel: Zapewnienie informacji o źródłach pól elektromagnetycznych 

C.1. Kierunek interwencji: Monitoring stanu środowiska w zakresie PEM 
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Kod 
działania 

Wskaźnik 
Działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
2017 r. 

Wartość 
docelowa 

 

Liczba pomiarów 
realizowanych przez 
WIOŚ w których 
stwierdza się 
przekroczenia 
poziomów dopuszczal-
nych 

0 0 Monitoring stanu środowiska w zakresie PEM WIOŚ Kraków 
Określone 
w tabeli nr 
76 

C.2. Kierunek interwencji: Działania w zakresie kontroli i planowania przestrzennego 

    

Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem zapisów dotyczących 
ochrony przed promieniowaniem. 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego 

Określone 
w tabeli nr 
76 

Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony 
środowiska w zakresie przestrzegania obowiązujących 
przepisów  w zakresie promieniowania elektromagnetycznego 

WIOŚ Kraków  

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami. Gospodarka wodno-ściekowa 

Cel: Ochrona zasobów wodnych 

D.1. Kierunek interwencji: Monitoring stanu środowiska w zakresie jakości wód powierzchniowych 

 

Liczba pomiarów JCW 
powierzchniowych na 
obszarze powiatu 
realizowanych przez 
WIOŚ 
Udział % JCW o stanie 
dobrym i powyżej 
dobrego 

 
 
 

24 
 

5 % 

Określone 
w PMŚ 

Monitoring wód powierzchniowych WIOŚ Kraków 
Określone 
w tabeli nr 
76 

D.2. Kierunek interwencji: Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

    
Utrzymanie i rozbudowa systemów  zaopatrzenia  w  wodę i 
optymalizacja zużycia wody 

Przedsiębiorstwa  
wodno-kanalizacyjne, 
podmioty gospodarcze 

Określone 
w tabeli nr 
76 
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Kod 
działania 

Wskaźnik 
Działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
2017 r. 

Wartość 
docelowa 

    
Kontynuacja  działań  związanych  z  realizacją  inwestycji 
wskazanych  w  Krajowym  Programie  Oczyszczania  Ścieków  
Komunalnych,  w  ramach wyznaczonych aglomeracji 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego, Sejmik 
wojewódzki 

 

D.3. Kierunek interwencji: Poprawa jakości wód 

    

Obniżenie  ładunków  zanieczyszczeń  (w  szczególności  w  
zakresie  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego)  ze ścieków przemysłowych 

Podmioty gospodarcze Określone 
w tabeli nr 
76 

Budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę 
oraz płyt obornikowych w gospodarstwach rolnych 
prowadzących hodowlę i chów zwierząt 

Właściciele gospodarstw 
rolnych 

 

Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania 
dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej 
ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego, WIOŚ 
Kraków, organizacje 
pozarządowe, ARiMR 

 

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego 

D.4. Kierunek interwencji: Ograniczenie zasięgu i skutków powodzi 

 

   Właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią i 
suszą hydrologiczną z uwzględnieniem wymagań dotyczących 
oceny zagrożenia i ryzyka powodziowego 

Wody Polskie 
Określone 
w tabeli nr 
76 

 

   
Zwiększanie retencyjności zlewni oraz efektywności urządzeń 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Wody Polskie, 
Nadleśnictwa 
Krzeszowice, Miechów i 
Myślenice 

 

 

   Współdziałanie z administracją rządową i sąsiednimi 
samorządami w celu realizacji kompleksowego systemu 
ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego 

 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 
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Kod 
działania 

Wskaźnik 
Działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
2017 r. 

Wartość 
docelowa 

Cel: Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 

E.1. Kierunek interwencji: Kontrola przypadków wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji. 

 

Liczba 
udokumentowanych 
złóż surowców 
mineralnych [szt.] 
Roczne wydobycie 
surowców 

Złoża i  
wydobycie 

opisane w tabeli 
nr 43 

 

Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych 
geologicznych 

Marszałek, Starosta 
Krakowski 

Określone 
w tabeli nr 
76 

E.2. Kierunek interwencji: Działania w zakresie planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji. 

    

Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego i 
w innych dokumentach planistycznych wszystkich 
udokumentowanych złóż wraz z zapisami uniemożliwiającymi 
ich trwałe zainwestowanie 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego, Marszałek 

Określone 
w tabeli nr 
76 

Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i 
zagospodarowania gruntów na cele rolnicze i inne, 
określających stopień ograniczenia lub utraty wartości 
użytkowej gruntów, zdewastowanych lub zdegradowanych 
przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych 

Starosta Krakowski  

E.3. Kierunek interwencji: Monitoring i rekultywacja 

    

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych Podmioty gospodarcze 
Określone 
w tabeli nr 
76 

Monitoring terenów osuwiskowych 
Powiat Krakowski, gminy 
Powiatu Krakowskiego 

 

Obszar interwencji: Gleby 

Cel: Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych. 
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Kod 
działania 

Wskaźnik 
Działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
2017 r. 

Wartość 
docelowa 

F.1. 
Kierunek interwencji: Wdrażanie programów działań proekologicznych oraz zwiększanie świadomości rolników w zakresie ochrony i 
racjonalnego użytkowania gleb 

 

Powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych w 
ciągu roku ogółem ha, 
Powierzchnia gruntów 
wymagających 
rekultywacji ogółem w 
ha 

0 
551,26 

 

Wdrażanie programów, metod gospodarowania i technologii 
produkcji korzystnych dla środowiska zgodnie z zasadami 
Dobrej Praktyki Rolniczej 

MODR, właściciele 
gospodarstw rolnych 

Określone 
w tabeli nr 
76 

Właściwe kształtowanie ekosystemów rolnych, m.in. poprzez 
wdrażanie programów rolno-środowiskowych 

MODR, ARiMR, 
właściciele gruntów 

 

    

Racjonalne użycie nawozów sztucznych i środków ochrony 
roślin na terenach rolnych i leśnych oraz stosowanie technik 
naturalnych (fito i agromelioracyjnych) w celu zwiększenia 
udziału materii organicznej w glebie 

Właściciele gruntów, 
ARiMR, MODR 

 

F.2. Kierunek interwencji: Ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej. 

    
Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi, w tym 
identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
ziemi lub gleby 

WIOŚ Kraków, Powiat 
Krakowski, Izby Rolnicze, 
Stacje chemiczno – 
rolnicze, właściciele 
gruntów 

Określone 
w tabeli nr 
76 

F.3. Kierunek interwencji: Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną 

    

Zalesianie terenów o dużym nachyleniu, zagrożonych erozją 
wodną, nieprzydatnych dla gospodarki rolnej 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego, 
Nadleśnictwo Miechów, 
Krzeszowice i Myślenice, 
właściciele gruntów 

Określone 
w tabeli nr 
76 

Ograniczanie erozji wodnej i wietrznej gleby poprzez możliwie 
jak najdłuższe utrzymywanie pokrywy roślinnej w postaci 
wprowadzenia upraw wieloletnich oraz wsiewek i poplonów 

Właściciele gruntów, 
ARiMR 

 

Cel: Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na powierzchnię ziemi. 

F.4. Kierunek interwencji: Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i zanieczyszczonych. 
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Kod 
działania 

Wskaźnik 
Działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
2017 r. 

Wartość 
docelowa 

 

Powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych w 
ciągu roku ogółem 
[ha/rok] 
Powierzchnia gruntów 
zdewastowanych i 
zdegradowanych 
wymagających rekulty-
wacji ogółem [ha] 
 

0 

551,26 

 

Rekultywacja terenów, na których występuje zanieczyszczenie 
gleb, ziemi lub niekorzystne przekształcenie terenu, w tym 
poprzemysłowych i starych składowisk 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego 

Określone 
w tabeli nr 
76 

Zalesianie, zakrzewianie terenów zdegradowanych 
Właściciele i zarządcy 
terenów, gminy Powiatu 
Krakowskiego 

 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Cel: Rozwijanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz 
stworzenie niezbędnej infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich efektywny recykling i ponowne użycie. 
G.1. Kierunek interwencji: Minimalizacja składowanych odpadów poprzez: 

- zmniejszenie ilości powstających odpadów, w tym ograniczenie marnotrawienia żywności, 
- zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie - udoskonalanie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym 

wdrożenie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) maks. do 30 czerwca 2022 r. * oraz rozbudowę sieci Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

- zapewnienie jak najwyższej jakości selektywnie zbieranych odpadów, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób 
poddane recyklingowi 

* - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
(Dz. U. z 2017 poz. 19) 

 Poziom redukcji masy 
odpadów ulegających 
biodegradacji 
kierowanych 
do składowania 
w stosunku do 1995 r. 
[%] 

Gm. Czernichów  
- 2,2 

Gm. Igołomia-
Wawrzeńczyce 

- 0 
Gm. Iwanowice 

- 0 
Gm. Jerzmanowice-

Przeginia 
- 32,4 

Gm. Kocmyrzów-
Luborzyca 

maks. 35 
w 2020 r. 

Udział gmin w realizacji regionalnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi obejmującego działania m .in. 
w zakresie: 
- selektywnego zbierania odpadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem: odpadów ulegających biodegradacji oraz 
surowców wtórnych, 

- rozbudowy sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), 

- przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub 
unieszkodliwiania, 

- prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych, z zakresu 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego - w ramach 
regionu gospodarki 
odpadami komunalnymi 
(RGOK), podmioty 
zajmujące się gospodarką 
odpadami na terenie gmin 

Określone 
w tabeli nr 
76 
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Kod 
działania 

Wskaźnik 
Działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
2017 r. 

Wartość 
docelowa 

- 2,3 
Gm. Krzeszowice 

- 9,8 
Gm. Liszki 

- 0,5 
Gm. Michałowice 

- 3,0 
Gm. Mogilany 

- 0 
Gm. Skała 

- 38,7 
Gm. Skawina 

- 8,4 
Gm. Słomniki 

- 27,0 
Gm. Sułoszowa 

- 37,0 
Gm. Świątniki 

Górne 
- 4,2 

Gm. Wielka Wieś 
- 5,1 

Gm. Zabierzów 
- 21,0 

Gm. Zielonki 
 - 0,9 

gospodarki odpadami 

Poziom recyklingu 
i przygotowania do 
ponownego użycia 
następujących frakcji 
odpadów 
komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw 
sztucznych i szkła [%] 

Gm. Czernichów 
- 29,5 

Gm. Igołomia-
Wawrzeńczyce 

- 42,0 
Gm. Iwanowice 

- 21,0 
Gm. Jerzmanowice-

Przeginia 
- 27,8 

Gm. Kocmyrzów-

min. 50 
w 2020 r. 
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Kod 
działania 

Wskaźnik 
Działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
2017 r. 

Wartość 
docelowa 

Luborzyca 
- 27,7 

Gm. Krzeszowice 
- 33,5 

Gm. Liszki 
- 37,2 

Gm. Michałowice 
- 78,3 

Gm. Mogilany 
- 41,1 

Gm. Skała 
- 52,8 

Gm. Skawina 
- 65,2 

Gm. Słomniki 
- 33,20 

Gm. Sułoszowa 
- 31,6 

Gm. Świątniki 
Górne 
- 34,1 

Gm. Wielka Wieś 
- 82,4 

Gm. Zabierzów 
- 57,5 

Gm. Zielonki 
 - 44,3 

Poziom recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia 
i odzysku innymi 
metodami innych niż 
niebezpieczne 
odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych [%] 

Gm. Czernichów 
- 100 

Gm. Igołomia-
Wawrzeńczyce 

- 100 
Gm. Iwanowice 

 - 59,6 
Gm. 

Jerzmanowice-

min. 70 
w 2020 r. 

Zbiórka i zagospodarowanie odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych pochodzących z sektora komunalnego 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego, podmioty 
zajmujące się gospodarką 
odpadami na terenie gmin 
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Kod 
działania 

Wskaźnik 
Działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
2017 r. 

Wartość 
docelowa 

Przeginia 
- 79,6 

Gm. Kocmyrzów-
Luborzyca 

- 106,1 
Gm. Krzeszowice 

- 79,7 
Gm. Liszki 

- 98,7 
Gm. Michałowice 

- 51,8 
Gm. Mogilany 

 - 100 
Gm. Skała 

- 100 
Gm. Skawina 

- 96,2 
Gm. Słomniki 

- 22,6 
Gm. Sułoszowa 

- 100 
Gm. Świątniki 

Górne 
- 100 

Gm. Wielka Wieś 
- 60,1 

Gm. Zabierzów 
- 77,5 

Gm. Zielonki 
 - 39,5 

G.2. Kierunek interwencji: Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 

 

Ilość wyrobów 
azbestowych 
pozostała do usunięcia 
[Mg] 

27 552,441 
0 

do 
2032 r. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu, 
w tym m. in.: 
- dofinansowanie usuwania ww. wyrobów 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego 

Określone 
w tabeli nr 
76 
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Kod 
działania 

Wskaźnik 
Działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
2017 r. 

Wartość 
docelowa 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Cel: Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego. 

H.1. 
Kierunek interwencji: Ochrona różnorodności biologicznej oraz zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i stabilności ekosystemów poprzez 
zrównoważone użytkowanie jej elementów. 

 
Powierzchnia obiektów 
i obszarów o 
szczególnych 
walorach 
przyrodniczych 
prawnie chronionych 
ogółem 

37 960,84 ha  

Zachowanie i ochrona połączeń ekologicznych występujących 
na terenie Powiatu Krakowskiego (m.in. korytarze ekologiczne)  

Nadleśnictwo Miechów, 
Krzeszowice i Myślenice, 
gminy Powiatu 
Krakowskiego 

Określone 
w tabeli nr 
76 

Ochrona miejsc i ciągów widokowych oraz dominant 
krajobrazowych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, 
Parków Krajobrazowych i Obszarów NATURA 2000 

Nadleśnictwo Miechów, 
Krzeszowice i Myślenice, 
gminy Powiatu 
Krakowskiego 

 

 
Ochrona terenów położonych w bliskim sąsiedztwie (otulinie) 
Ojcowskiego Parku Narodowego, Parków Krajobrazowych i 
Obszarów NATURA 2000 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego 

 

 
Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących 
kompleksach leśnych 

Nadleśnictwo Miechów, 
Krzeszowice i Myślenice, 
Gminy Powiatu 
Krakowskiego 

 

    Rozwiązanie problemu likwidacji barszczu Sosnowskiego  
Gminy Powiatu 
Krakowskiego 

 

H.2. Kierunek interwencji: Propagowanie idei ochrony przyrody poprzez wzmocnienie potencjału turystycznego na obszarach chronionych. 

    
Objęcie ochroną prawną nowych obiektów i obszarów cennych 
przyrodniczo o znaczeniu regionalnym i lokalnym 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego, Marszałek, 
Nadleśnictwo Miechów, 
Krzeszowice i Myślenice 

Określone 
w tabeli nr 
76 

    Popularyzacja idei ochrony przyrody 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego,  
Nadleśnictwo Miechów, 
Krzeszowice i Myślenice, 
organizacje pozarządowe 
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Kod 
działania 

Wskaźnik 
Działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
2017 r. 

Wartość 
docelowa 

    
Działania związane z upowszechnianiem turystyki na terenie 
gmin Powiatu Krakowskiego 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego, Powiat 
Krakowski 

 

    Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni 
Gminy Powiatu 
Krakowskiego, Powiat 
Krakowski 

 

    
Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych 
na terenach interesujących przyrodniczo 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego, Powiat 
Krakowski, Ojcowski Park 
Narodowy 

 

Cel: Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia jego ochrony 

H.3. Kierunek interwencji: Gromadzenie informacji o środowisku i poprawa procesu udostępniania informacji o środowisku 

    
Opracowanie dokumentacji przyrodniczych istniejących 
i proponowanych form ochrony prawnej 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego, Ojcowski 
Park Narodowy 

Określone 
w tabeli nr 
76 

Cel: Zrównoważona gospodarka leśna 

H.4. Kierunek interwencji: Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów 

 
Lesistość powiatu [%], 
Powierzchnia lasów 
[ha] 

12,2* 
14 958,48* 

 
Przebudowa drzewostanu i renaturalizacja obszarów leśnych 
gatunkami rodzimymi 

Nadleśnictwo Miechów, 
Krzeszowice i Myślenice, 
Powiat Krakowski 

Określone 
w tabeli nr 
76 

    
Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz 
nieużytków i terenów zdegradowanych i przekształconych 
gatunkami rodzimymi 

Nadleśnictwo Miechów, 
Krzeszowice i Myślenice, 
właściciele gruntów 

 

    Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych Starosta Krakowski  

    
Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu 
podnoszenia świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego, Powiat 
Krakowski 
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Kod 
działania 

Wskaźnik 
Działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
2017 r. 

Wartość 
docelowa 

    
Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania 
stanom niepożądanym (pożary, choroby, szkodniki, nielegalne 
wysypiska śmieci) 

Nadleśnictwo Miechów, 
Krzeszowice i Myślenice 

 

Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami 

Cel: Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia 

I.1. Kierunek interwencji: Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

 

Liczba poważnych 
awarii  i miejscowych 
zagrożeń w ciągu 
roku: - duże: 

 - średnie: 
 - lokalne: 
 - małe: 

 
 
 

0 
6 

2 699 
293** 

 
Zmniejszanie ryzyka wystąpienia i ograniczanie skutków 
poważnych awarii przemysłowych oraz wypadków drogowych 
z udziałem towarów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska 

KW PSP, WIOŚ Kraków, 
KP PSP 

Określone 
w tabeli nr 
76 

    
Kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu do 
sytuacji kryzysowych 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego, 
organizacje pozarządowe 

 

I.2. Kierunek interwencji: Monitoring zagrożeń. 

    

Identyfikacja osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 
masowymi, właściwe zabezpieczanie i zagospodarowywanie 
terenów osuwiskowych i terenów o predyspozycjach 
osuwiskowych 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego, PIG 

Określone 
w tabeli nr 
76 

    Działania kontrolne na drogach publicznych 
Policja, Inspekcja 
Transportu Drogowego 

 

I.3. Kierunek interwencji: Wzmocnienie skuteczności działań służb reagujących w przypadku wystąpienia awarii 

    
Zwiększanie potencjału służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i ratownictwo, wyposażenie ich w odpowiedni 
sprzęt służący do walki ze skutkami poważnych awarii. 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego, PSP 

Określone 
w tabeli nr 
76 

    
Informowanie społeczeństwa o sposobach postępowania w 
sytuacji wystąpienia zagrożeń. 

PSP, gminy Powiatu 
Krakowskiego, Powiat 
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Kod 
działania 

Wskaźnik 
Działania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa wskaźnika 

Wartość bazowa 
2017 r. 

Wartość 
docelowa 

Krakowski 

Uwaga: *dane za rok 2016 

** dane statystyczne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 
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8. PLAN OPERACYJNY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2018-2021.  

Tabela 74. Przedsięwzięcia na terenie Powiatu Krakowskiego w latach 2018-2021 

Kod 
działania Kierunek interwencji 

Instytucja 
koordynująca 

Źródła 
finansowania 

Zadanie 
Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] 

2018 2019 2020 2021 

Przedsięwzięcia własne 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Budowa i przebudowa dróg i chodników, 
modernizacje i remonty kapitalne dróg i 
mostów w ramach inicjatyw 
samorządowych 

10 895 269 - - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatu 
Krakowskiego 

Budżet 
Powiatu 

Rozbudowa drogi powiatowej na 
odcinku od granicy miasta Krakowa do 
skrzyżowania z droga wojewódzką w 
Balicach przy autostradzie A4 wraz z 
budową mostu na rz. Rudawa w 
Szczyglicach i oświetlenia- etap I 

- 1 516 666 2 000 000 - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2136K 
oraz drogi powiatowej nr 2135K w m. 
Wielmoża, gmina Sułoszowa 

700 000 - - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatu 
Krakowskiego 

Budżet 
Powiatu 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2188K 
Krzeszowice-Tenczynek-Rudno wraz z 
budową jej nowego odcinka do drogi 
krajowej nr 79 

532 914 4 641 137 3 094 091 - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatu 
Krakowskiego 

Budżet 
Powiatu 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2145K 
"Poskwitów-Niedźwiedź w 
miejscowościach Zaborze, Ratajów, 
Niedźwiedź 

443 372 2 340 057 1 800 863 - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatu 
Krakowskiego 

Budżet 
Powiatu 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K 
"Przestańsko-Kacice-Słomniki" w 
miejscowościach Prandocin, Prandocin 
Wysiołek, Januszowice, Kacice 

443 372 - - - 
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H.2. Propagowanie idei ochrony 
przyrody poprzez 
wzmocnienie potencjału 
turystycznego na 
obszarach chronionych 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Zakup maszyny do zrąbkowania gałęzi z 
wycinki krzewów i odrostów drzew 

60 000 - - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Ciągi pieszo rowerowe i ścieżki 
rowerowe na terenie miasta Skawina i 
miejscowości Radziszów w ciągu dróg 
powiatowych 

827 850 - - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Przebudowa drogi powiatowej łączącej 
Gminę Mogilany z siecią TEN-T 

2 630 000 - - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2148K 
w m. Widoma, Poskwitów, Iwanowice 
Dworskie 

250 000 906 414 - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Rozbudowa drogi powiatowej łączącej 
gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T 
etap II (DROGA) 

2 170 950 - - - 

A.2. 
B.2. 

Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 
Właściwe planowanie 
przestrzenne kształtujące 
klimat akustyczny 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Infrastruktura dla potrzeb zintegrowanej 
komunikacji aglomeracyjnej w gminie 
Czernichów - etap I 

322 500 232 500 - - 

A.2. 
B.2. 

Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 
Właściwe planowanie 
przestrzenne kształtujące 
klimat akustyczny 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Rozwój infrastruktury drogowej łączącej 
siec dróg gminy Zielonki z siecią TEN-T 

561 384 - - - 
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A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Budowa trasy rowerowej Michałowice – 
Młodziejowice - Książniczki 

953 000 - - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Rozbudowa drogi powiatowej łączącej 
gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T - 
etap I (Rondo) 

669 385 - - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Budowa wiaduktu nad torami łączącego 
ul. Powstańców w Krakowie z DP nr 
2156K w Batowicach wraz z 
przebudową przyległego układu 
drogowego 

3 004 090 1 500 00 - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Przebudowę drogi powiatowej nr 2144K 
ul. Topolowa w miejscowości Brzozówka 
- opracowanie dokumentacji projektowej 
oraz realizacja inwestycji 

80 000 - - - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie 

34 500 - - - 

H.2. Propagowanie idei ochrony 
przyrody poprzez 
wzmocnienie potencjału 
turystycznego na 
obszarach chronionych 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Urządzanie i utrzymanie zieleni, 
zadrzewień w obrębie pasa drogowego 
dróg powiatowych 

300 000 - - - 

H.2. Propagowanie idei ochrony 
przyrody poprzez 
wzmocnienie potencjału 
turystycznego na 
obszarach chronionych 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Wykonanie prac pielęgnacyjno - 
nasadzeniowych w zabytkowym parku 
przy ZSRCKU w Czernichowie, 
wpisanym do rejestru zabytków pod nr 
A-487. Etap I i II 

60 000 - - - 
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H.2. Propagowanie idei ochrony 
przyrody poprzez 
wzmocnienie potencjału 
turystycznego na 
obszarach chronionych 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Wykonanie prac związanych z 
urządzaniem i utrzymaniem terenów 
zieleni w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie 

15 000 - - - 

H.2. Propagowanie idei ochrony 
przyrody poprzez 
wzmocnienie potencjału 
turystycznego na 
obszarach chronionych 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Rewitalizacja zabytkowego parku 
dworskiego Domu Pomocy Społecznej w 
Owczarach, wpisanego do rejestru 
zabytków pod nr A-494. Etap I 

70 000 - - - 

H.2. Propagowanie idei ochrony 
przyrody poprzez 
wzmocnienie potencjału 
turystycznego na 
obszarach chronionych 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Wykonanie prac pielęgnacyjno - 
nasadzeniowych w zabytkowym parku 
przy POW w Miękini wpisanym do 
rejestru zabytków pod nr A-629. Etap I i 
II 

70 000 - - - 

H.2. Propagowanie idei ochrony 
przyrody poprzez 
wzmocnienie potencjału 
turystycznego na 
obszarach chronionych 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Współpraca Powiatu Krakowskiego z 
organizacjami pozarządowymi w 
zakresie ekologii i ochrony zwierząt, 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

60 000 - - - 

I.2. Monitoring zagrożeń 
Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Prowadzenie monitoringu terenów 
zagrożonych ruchami masowymi ziemi 
oraz terenów, na których te ruchy 
występują 

35 000 - - - 

A.2. 
B.2. 

Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 
Właściwe planowanie 
przestrzenne kształtujące 
klimat akustyczny 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Rozwój zintegrowanego transportu w 
Gminie Skawina etap II  

- 100 000 200 000 200 000 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i 
modernizacje dróg 

Budżet 
Powiatu 

Przebudowa odcinka DP nr 2190K w m. 
Czułówek wraz z budową chodnika, 
odwodnienia i nawierzchni  

895 500 895 500 - - 
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A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Budowa systemu ścieżek rowerowych i 
ciągów pieszo-rowerowych w ciągu 
drogi powiatowej od Aleksandrowic do 
skrzyżowania z droga wojewódzką w 
Balicach przy Autostradzie A4 w gminie 
Zabierzów  

- 665 740 - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Budowa trasy rowerowej Książniczki – 
Kończyce - Raciborowice  

- 1 146 890 1 146 891 - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Starostwo 
Powiatowe w 
Krakowie  

Budżet 
Powiatu 

Termomodernizacja oraz wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej w budynku 
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 
w Skale  

263 295 777 702 - - 

Przedsięwzięcia monitorowane 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Igołomie-
Wawrzeńczyce 

Budżet Gminy 
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości Pobiednik Mały, 
Pobiednik Wielki 

6 000 000 4 000 000 - - 

A.8. Wzrost poziomu 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii 

Gmina Igołomie-
Wawrzeńczyce 

Budżet Gminy 
Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł 
Energii 

10 000 6 155 - - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Igołomie-
Wawrzeńczyce 

Budżet Gminy 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji – 
„PONE” – wymiana kotów węglowych na 
kotły opalane gazem oraz kotły na 
paliwa stałe o wysokiej jakości 

321 600 130 000 130 000  

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Igołomie-
Wawrzeńczyce 

Budżet Gminy 

Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy 
Igołomia – Wawrzeńczyce dla 
miejscowości Tropiszów – część, 
Igołomia „Luborzycka”, Wawrzeńczyce – 
część, Stręgoborzyce, Żydów 

3 000 000 - - - 
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A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Igołomie-
Wawrzeńczyce 

Budżet Gminy 
Modernizacja dróg dojazdowych 
gruntów rolnych 

100 000 - - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Igołomie-
Wawrzeńczyce 

Budżet Gminy 

Dokończenie modernizacji odcinka drogi 
powiatowej 2164 K Brzostek – 
Tropiszów oraz modernizacja odcinka 
drogi powiatowej K1270 Rudno Górne – 
Wawrzeńczyce w Wawrzeńczycach 

180 000 - - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Igołomie-
Wawrzeńczyce 

Budżet Gminy 
Modernizacja dróg gminnych o 
nawierzchni asfaltowej 

660 000 - - - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Igołomie-
Wawrzeńczyce 

Budżet Gminy 
Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynku usług 
społecznych w Pobiedniku Małym 

803 000 - - - 

I.3. Wzmocnienie skuteczności 
działań służb reagujących 
w przypadku wystąpienia 
awarii 

Gmina Igołomie-
Wawrzeńczyce 

Budżet Gminy 

Zagospodarowanie placu mawerowego 
wraz z dojazdem oraz wykonanie 
instalacji c.o. w budynku OSP w 
Pobiedniku Małym 

100 000 - - - 

I.3. Wzmocnienie skuteczności 
działań służb reagujących 
w przypadku wystąpienia 
awarii 

Gmina Igołomie-
Wawrzeńczyce 

Budżet Gminy 
Zakup lekkiego samochodu 
pożarniczego 

70 000 - - - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina 
Kocmyrzów-
Luborzyca 

Budżet Gminy 
Poprawa efektywności energetycznej – 
wymiana pieców  

3 124 000 676 730 - - 

A.2. Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 

Gmina 
Kocmyrzów-
Luborzyca 

Budżet Gminy 
Wdrażanie Programu ochrony powietrza 
dla województwa małopolskiego – 
Małopolska w zdrowej atmosferze 

148 948 64 248 66 178 66 179 
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D.3. Poprawa jakości wód Gmina 
Kocmyrzów-
Luborzyca 

Budżet Gminy 
Budowa parkingów P+R przy stacjach 
PKP i w centrum 

2 465 647 3 649 627 - - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina 
Kocmyrzów-
Luborzyca 

Budżet Gminy 
Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 

876 620 470 168 - - 

A.8. Wzrost poziomu 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii 

Gmina 
Kocmyrzów-
Luborzyca 

Budżet Gminy 
Partnerski projekt budowy instalacji 
odnawialnych źródeł energii dla Gmin 
Województwa Małopolskiego 

28 092 - 14 046 - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Słomniki Budżet Gminy 

Wymiana źródeł ciepła w indyw. gosp. 
dom./ biomasa i paliwa gazowe na 
terenie gmin: Skała, Iwanowice, 
Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i 
Sułoszowa/ 

2 553 3 064 3 064  

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Słomniki Budżet Gminy 

Wymiana źródeł ciepła w ind. gosp. 
dom. na paliwa stałe na terenie gmin: 
Skała, Iwanowice, Jerzmanowice- 
Przeginia, Słomniki i Sułoszowa. 

2 393 1 709 1 709  

D.3. Poprawa jakości wód 
Gmina Słomniki Budżet Gminy 

Przebudowa parkingu przy stacji PKP 
Słomniki Miasto w miejscowości 
Słomniki 

470 000 - - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Słomniki Budżet Gminy 

Budowa drogi gminnej, przebudowa 
części drogi powiatowej nr 2162 K oraz 
budowa przepustu drogowego w km 
633+233,55 DK7 w miejscowości 
Wężerów 

4 100 000 - - - 

H.2. Propagowanie idei ochrony 
przyrody poprzez 
wzmocnienie potencjału 
turystycznego na 
obszarach chronionych 

Gmina Słomniki Budżet Gminy 

Tereny rekreacji i wypoczynku nad rzeką 
Szreniawą w Słomnikach - Stworzenie 
terenów rekreacyjnych umożliwiających 
wypoczynek dla mieszkańców Gminy 

- 2 467 770 36 900 - 
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D.3. Poprawa jakości wód 
Gmina Słomniki Budżet Gminy 

Przebudowa parkingu przy stacji PKP 
Niedźwiedź w miejscowości Niedźwiedź 
i Polanowice 

1 008 838 - - - 

D.3. Poprawa jakości wód 
Gmina Słomniki Budżet Gminy 

Przebudowa parkingu przy stacji PKP 
Słomniki w miejscowości Słomniki 

1 532 172 - - - 

A.2. 
B.2. 

Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 
Właściwe planowanie 
przestrzenne kształtujące 
klimat akustyczny 

Gmina Słomniki Budżet Gminy 

Współpraca międzygminna na rzecz 
niskoemisyjnej i zrównoważonej 
mobilności mieszkańców m. in. Ścieżka 
rowerowa oraz chodnik przy ul 
Poniatowskiego w Słomnikach, ciąg 
pieszo - rowerowy przy ul. Kolejowej w 
Słomnikach, ciąg pieszo- rowerowy od 
ul. Świerczewskiego do ul. 
Poniatowskiego wraz z miejscami 
postojowymi w Słom., ciąg pieszojezdny 
na odcinku pomiędzy ul. Okrzei i 
Kolejową w Słomnikach 

578 728 1 197 819 2 278 912 - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Słomniki Budżet Gminy Modernizacja oczyszczalni ścieków - - 1 620 000 1 220 000 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Słomniki Budżet Gminy 

Wymiana źródeł ciepła w ind. gosp. 
dom. na paliwa stałe na terenie gmin: 
Skała, Iwanowice, Jerzmanowice- 
Przeginia, Słomniki i Sułoszowa 

431 000 - - - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Słomniki Budżet Gminy 

Wymiana źródeł ciepła w indyw. gosp. 
dom./ biomasa i paliwa gazowe na 
terenie gmin: Skała, Iwanowice, 
Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i 
Sułoszowa 

505 000 130 000 - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Słomniki Budżet Gminy 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2145 K 
- Poskwitów - Nieźwiedź w miejsc. 
Zaborze, Ratajów, Niedźwiedź 

536 970 12 379 - - 
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A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Słomniki Budżet Gminy 
Drogi - przebudowa dróg na terenie 
Gminy Słomniki 

2 912 076 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Słomniki Budżet Gminy 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K-
Przestańsko- Kacice- Słomniki w miejsc. 
Prandocin, Prandocin-Wysiołek, 
Januszowice, Kacice 

406 154 198 570 150 000 - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Słomniki Budżet Gminy 
Budowa wodociągów i kanalizacji na 
terenie Gminy 

800 000 - - 2 300 000 

A.2. Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 

Gmina Słomniki Budżet Gminy 
Wdrażanie Programu ochrony powietrza 
dla województwa małopolskiego – 
Małopolska w zdrowej atmosferze 

101 775 101 775 111 961 111 694 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina 
Michałowice 

Budżet Gminy Program likwidacji źródeł niskiej emisji 880 176 629 236 - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina 
Michałowice 

Budżet Gminy 
Budowa trasy rowerowej Książniczki-
Kończyce-Raiborowice 

- 3 213 375 3 213 375 - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina 
Michałowice 

Budżet Gminy 
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w 
Michałowicach 

- 530 052 - - 

A.2. 
B.2. 

Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 
Właściwe planowanie 
przestrzenne kształtujące 
klimat akustyczny 

Gmina 
Michałowice 

Budżet Gminy 
Umowa z miastem Kraków na 
świadczenie usług w zakresie transportu 
zbiorowego 

786 000 850 000 904 000 - 
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A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina 
Michałowice 

Budżet Gminy Budowa wiaduktu w Batowicach 450 000 400 000 - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Iwanowice Budżet Gminy 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2148K 
w miejscowości Widoma, Poskwitów i 
Iwanowice Dworskie 

3 902 135 - - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Iwanowice Budżet Gminy 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz przebudowa sieci 
wodociągowej na terenie Gminy 
Iwanowice 

2 169 373    

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Iwanowice Budżet Gminy 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
aglomeracji Gminy Iwanowice – 
miejscowości: Iwanowice Włościańskie, 
Iwanowice Dworskie, Sieciechowice, 
Poskwitów 

563 201 2 111 704 1 229 116 - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Iwanowice Budżet Gminy 

Budowa ścieżek rowerowych w ramach 
projektu partnerskiego gmin pn. 
„Współpraca międzygminna na rzecz 
niskoemisyjnej i zrównoważonej 
mobilności mieszkańców” 

114 390 1 645 610 - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Iwanowice Budżet Gminy 
Budowa zintegrowanych sieci tras i 
ścieżek pieszo-rowerowych w gminie 

90 000 1 746 000 - - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Iwanowice Budżet Gminy 
Likwidacja niskiej emisji – paliwa 
gazowe i biomasa 

20 000 10 000 10 000 - 
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A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Iwanowice Budżet Gminy Likwidacja niskiej emisji – paliwa stałe 20 000 10 000 10 000 - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Iwanowice Budżet Gminy 
Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej szkoła Celiny i 
Iwanowice Włościańskie 

2 260 338 - - - 

A.8. Wzrost poziomu 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii 

Gmina Iwanowice Budżet Gminy 
„OZE PLUS” – montaż odnawialnych 
źródeł energii  

20 000 - - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej Gmina Iwanowice Budżet Gminy 

Modernizacja sieci wodociągowej w 
miejscowości Władysław, 
Grzegorzowice Wielkie i Celiny 

336 900 650 000 - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Iwanowice Budżet Gminy 
Budowa kanalizacji sanitarnej sołectwa 
Sieciechowice – II etap”Rynek” 

108 050 1 400 000 - - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Iwanowice Budżet Gminy 
Modernizacja dachu budynku Szkoły 
Podstawowej w Iwanowicach 

550 000 - - - 

A.5. Realizacja zadań z 
obowiązujących planów 
gospodarki niskoemisyjnej 
gmin Powiatu 
Krakowskiego 

Gmina Zielonki Budżet Gminy 
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie 
Zielonki 

2 264 541 1 416 120 1 936 942 - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Zielonki Budżet Gminy 
Poprawa efektywności energetycznej 
budynków użyteczności publicznej w 
Gminie Zielonki 

3 450 000 1 715 568 - - 
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A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Zielonki Budżet Gminy 
Podniesienie dostępności infrastruktury 
pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki 

7 695 395 100 000 - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Zielonki Budżet Gminy 
Projekt POIiŚ Gospodarka wodno-
ściekowa IV etap 

8 319 521 11 053 021 7 548 557 - 

A.2. 
B.2. 

Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 
Właściwe planowanie 
przestrzenne kształtujące 
klimat akustyczny 

Gmina Zielonki Budżet Gminy 
Rozwój infrastruktury drogowej łączącej 
sieć dróg Gminy Zielonki z siecią TEN-T 

3 910 327 20 000 - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Zielonki Budżet Gminy 

Budowa wiaduktu nad torami łączącego 
ul. Powstańców w Krakowie z drogą 
powiatową nr 2156K w Batowicach i 
Dziekanowicach, wraz z przebudową 
przyległego układu drogowego 

11 898 334 7 264 244 - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Zielonki Budżet Gminy 
Budowa ciągu pieszo - rowerowego 
wzdłuż drogi gminnej w Gminie Zielonki 

- 400 000 2 090 000 - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Zielonki Budżet Gminy 
Remont cząstkowy nawierzchni dróg 
gminnych 

500 000 500 000 - - 

A.5. Realizacja zadań z 
obowiązujących planów 
gospodarki niskoemisyjnej 
gmin Powiatu 
Krakowskiego 

Gmina Zielonki Budżet Gminy 

Plan gospodarki niskoemisyjnej - 
działania związane z wymianą 
oświetlenia wewnętrznego oraz 
przygotowaniem dokumentacji do 
wykonania termomodernizacji budynków 
mieszkalnych, a także wykorzystaniem 
OZE, likwidacją niskiej emisji 

45 000 23 000 18 000 - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Zielonki Budżet Gminy 
Projektowanie sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej 

160 648 50 000 - - 
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A.5. Realizacja zadań z 
obowiązujących planów 
gospodarki niskoemisyjnej 
gmin Powiatu 
Krakowskiego 

Gmina Zielonki Budżet Gminy 
Plan gospodarki niskoemisyjnej - 
działania związane z modernizacją 
oświetlenia ulicznego 

30 000 30 000 30 000 - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Zielonki Budżet Gminy Projekty dróg gminnych 600 000 600 000 - - 

A.5. Realizacja zadań z 
obowiązujących planów 
gospodarki niskoemisyjnej 
gmin Powiatu 
Krakowskiego 

Gmina Skała Budżet Gminy Edukacja ekologiczne w gminie Skała 22 500 22 500 22 500 22 500 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Skała Budżet Gminy 
Wymiana źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach 
domowych (biomasa i paliwa gazowe)  

1 323 344 1 839 508 1 587 506 - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Skała Budżet Gminy 
Wymiana źródeł ciepła w 
indywidualnych gospodarstwach 
domowych na paliwa stałe 

391 815 645 907 528 907 - 

A.8. Wzrost poziomu 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii 

Gmina Skała Budżet Gminy 

Przygotowanie wniosku oraz audytów 
energetycznych dla zadania „Partnerski 
projekt Budowy Instalacji Odnawialnych 
Źródeł Energii” 

32 940 - 6 560 - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Skała Budżet Gminy 
Budowa kanalizacji sanitarnej wsi 
Cianowice Małe – Niebyła Świńczów 

1 995 000 350 000 - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Skała Budżet Gminy 
Budowa kanalizacji sanitarnej wsi 
Maszyce 

1 940 000 300 000 - - 
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A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Skała Budżet Gminy 
Termomodernizacja budynków 
komunalnych oraz innych użyteczności 
publicznej 

100 000 100 000 100 000 - 

A.5. Realizacja zadań z 
obowiązujących planów 
gospodarki niskoemisyjnej 
gmin Powiatu 
Krakowskiego 

Gmina Skała Budżet Gminy Program ograniczenia niskiej emisji 150 000 150 000 - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Skała Budżet Gminy Kanalizacja Stoki - projekt - 50 000 - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Skała Budżet Gminy 
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Nowej Wsi 

30 000 80 000 - - 

A.2. 
B.2. 

Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 
Właściwe planowanie 
przestrzenne kształtujące 
klimat akustyczny 

Gmina Sułoszowa Budżet Gminy Transport niskoemisyjny 770 000 770 000 - - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Sułoszowa Budżet Gminy 
Wymiana źródeł ciepła w 
gospodarstwach domowych 

600 000 400 000 - - 

A.8. Wzrost poziomu 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii 

Gmina Sułoszowa Budżet Gminy 
Instalacje OZE - Ograniczenie niskiej 
emisji - ochrona powietrza poprzez 
zastosowanie źródeł "czystej energii" 

1 000 000 1 000 000 - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Sułoszowa Budżet Gminy 
Inwestycje w zakresie dróg powiatowych 
na terenie Gminy Sułoszowa 

- 70 000 - - 
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A.5. Realizacja zadań z 
obowiązujących planów 
gospodarki niskoemisyjnej 
gmin Powiatu 
Krakowskiego 

Gmina Wielka 
Wieś 

Budżet Gminy 
Realizacja planu gospodarki 
niskoemisyjnej 

1 555 000 1 383 950 - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Wielka 
Wieś 

Budżet Gminy 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w Aglomeracji Wielka Wieś 

57 754 - - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Wielka 
Wieś 

Budżet Gminy 
Uporządkowanie gospodarki wodnej w 
Aglomeracji Wielka Wieś 

1 203 500 - - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Wielka 
Wieś 

Budżet Gminy Kanalizacja miejscowości Bebło 2 426 359 - - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Wielka 
Wieś 

Budżet Gminy Kanalizacja miejscowości Wierzchowie 1 734 515 - - - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Wielka 
Wieś 

Budżet Gminy 
Kompleksowa termomodernizacja 
budynku komunalnego w miejscowości 
Czajowice 

429 000 - - - 

A.5. Realizacja zadań z 
obowiązujących planów 
gospodarki niskoemisyjnej 
gmin Powiatu 
Krakowskiego 

Gmina Zabierzów Budżet Gminy 

Promowanie niskoemisyjnych strategii - 
realizacja programu niskiej 
emisji zakresie wymiany palenisk 
domowych na terenie gminy 
Zabierzów  

2 440 000 1 580 000 - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Zabierzów Budżet Gminy 

Budowa systemu ścieżek rowerowych i 
ciągów pieszo-rowerowych w 
ciągu drogi powiatowej od 
Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką w Balicach przy 
autostradzie A4 w gminie Zabierzów 

- 3853 000 - - 

A.5. Realizacja zadań z 
obowiązujących planów 
gospodarki niskoemisyjnej 
gmin Powiatu 
Krakowskiego 

Gmina Zabierzów Budżet Gminy 

Realizacja Programu Gospodarki 
Niskoemisyjnej poprzez instalację 
urządzeń odnawialnych źródeł energii w 
ramach projektu partnerskiego 
pn. „Czysta Energia Blisko Krakowa”  

- 1 840 070 1 687 415 - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Zabierzów Budżet Gminy 
Remont dróg gminnych - dz. 472/26, 
472/27 w miejscowości Balice 
(osiedle Parkowe) 

80 000 350 000 - - 
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A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Zabierzów Budżet Gminy 
Projektu przebudowy ul. Ks. Marcina 
Siedleckiego od ul. Niepodległości 
do ul. Rudki, m. Rudawa 

80 000 80 000 - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Zabierzów Budżet Gminy 
Projekt budowy połączenia rowerowego 
stacji Mydlniki Wapiennik z 
Velo Rudawa, L~2900m 

80 000 80 000 - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Zabierzów Budżet Gminy 
Przebudowa ul. Myszala w Zabierzowie 
w zakresie budowy chodnika 
wraz z odwodnieniem 

- 300 000 300 000 - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina 
Krzeszowice 

Budżet Gminy 

Ograniczenie niskiej emisji na terenie 
gminy Krzeszowice poprzez 
wymianę źródeł ciepła na kotły 
wykorzystujące paliwa gazowe lub 
spalające biomasę 

28 260 - - - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina 
Krzeszowice 

Budżet Gminy 
Ograniczenie niskiej emisji na terenie 
gminy Krzeszowice poprzez 
wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe  

21 181 - - - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina 
Krzeszowice 

Budżet Gminy 

Ograniczenie niskiej emisji na terenie 
gminy Krzeszowice poprzez 
wymianę źródeł ciepła na kotły 
wykorzystujące paliwa gazowe lub 
spalające biomasę 

938 000 292 300 - - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina 
Krzeszowice 

Budżet Gminy 
Ograniczenie niskiej emisji na terenie 
gminy Krzeszowice poprzez 
wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe 

486 000 94 615 - - 
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A.2. 
B.2. 

Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 
Właściwe planowanie 
przestrzenne kształtujące 
klimat akustyczny 

Gmina 
Krzeszowice 

Budżet Gminy 

Współpraca międzygminna na rzecz 
niskoemisyjnej i zrównoważonej 
mobilności mieszkańców - budowa 
ścieżek oraz tras rowerowych na 
terenie gminy Krzeszowice 

45 205 1 709 694 - - 

A.2. 
B.2. 

Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 
Właściwe planowanie 
przestrzenne kształtujące 
klimat akustyczny 

Gmina 
Krzeszowice 

Budżet Gminy 
Budowa parkingu przesiadkowego w 
formule "parkuj i jedź" przy linii kolejowej 
e30 w miejscowości Krzeszowice 

- - 2 088 402 1 828 085 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina 
Krzeszowice 

Budżet Gminy 

Termomodernizacja oraz modernizacja 
instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach OSP Zalas 
oraz OSP Wola Filipowska - 
Podniesienie efektywności 
energetycznej wytwarzania ciepła w 
budynkach użyteczności publicznej 

200 000 150 000 - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina 
Krzeszowice 

Budżet Gminy 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2188 K 
Krzeszowice - Tenczynek - 
Rudno wraz z budową jej nowego 
odcinka do drogi krajowej nr 79 

180 776 1 097 063 - - 

A.2. Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 

Gmina Liszki Budżet Gminy 
Wdrożenie Programu Ochrony 
Powietrza dla Województwa 
Małopolskiego 

80 000 128 800 128 800 128 800 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Liszki Budżet Gminy 

Redukcja niskiej emisji poprzez 
promowanie oraz dofinansowanie 
wymiany palenisk domowych ma źródła 
ciepła spalające paliwa gazowe 

714 800 684 800 400 - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Liszki Budżet Gminy 
Kompleksowa poprawa efektywności 
elektrycznej budynków użyteczności 
publicznej  

1 666 700 - - - 
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D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Liszki Budżet Gminy 
Budowa kanalizacji Mników – Czułów - 
Baczyn 

2 700 000 2 800 000 2 500 000 300 000 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Liszki Budżet Gminy 
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w 
Cholerzynie 

1 650 000 1 500 000 - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Liszki Budżet Gminy 
Budowa drogi do Strefy Aktywności 
Gospodarczej w Gminie Liszki 

200 000 - - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Liszki Budżet Gminy Budowa zbiorników wodnych w Rącznej - 1 800 000 - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Liszki Budżet Gminy 
Budowa zbiorników wodnych w 
Morawicy 

- 1 800 000   

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Liszki Budżet Gminy Rozbudowa oczyszczalni w Piekarach 150 000 - - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej Gmina Liszki Budżet Gminy 

Budowa zbiorników wodnych w 
Czułowie wraz z siecią wodociągową i 
niezbędną infrastrukturą 

80 000 2 120 000 - - 

I.3. Wzmocnienie skuteczności 
działań służb reagujących 
w przypadku wystąpienia 
awarii 

Gmina Liszki Budżet Gminy Modernizacja OSP Liszki - 100 000 - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Liszki Budżet Gminy 
Połączenie wodociągów Mników - 
Kaszów 

- 350 000 - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Liszki Budżet Gminy 
Połączenie wodociągów Mników - 
Czułów 

- 120 000 - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Liszki Budżet Gminy Budowa wodociągu w Baczynie 60 000 1 500 000 - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Liszki Budżet Gminy Wiercenie studni w Czułowie - 150 000 - - 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Liszki Budżet Gminy Budowa drogi w Rącznej - 200 000 - - 

D.3. Poprawa jakości wód 
Gmina Liszki Budżet Gminy 

Odwodnienie drogi w Jeziorzanach pod 
wałem 

- 350 000 - - 
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A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Liszki Budżet Gminy 
Budowa drogi w Kryspinowie koło stacji 
Shell 

- 250 000 - - 

A.2. Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 

Gmina 
Czernichów 

Budżet Gminy 

Program ochrony powietrza dla 
województwa małopolskiego - 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
środowiska poprzez odpowiednie 
działania Gminy (pozyskiwanie środków 
finansowych, prowadzenie 
edukacji mieszkańców, itp.) 

61 816 62 056 62 175 64 805 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina 
Czernichów 

Budżet Gminy 
Głęboka termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w 
gminie Czernichów 

1 945 963 2 192 249 2 566 678 - 

A.2. 
B.2. 

Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 
Właściwe planowanie 
przestrzenne kształtujące 
klimat akustyczny 

Gmina 
Czernichów 

Budżet Gminy 

Infrastruktura dla potrzeb zintegrowanej 
komunikacji aglomeracyjnej w 
gminie Czernichów-etap I w ramach 
działania 4.5.1 Niskoemisyjny 
transport miejski 

500 000 5 600 000 3 500 000 - 

A.2. 
B.2. 

Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 
Właściwe planowanie 
przestrzenne kształtujące 
klimat akustyczny 

Gmina 
Czernichów 

Budżet Gminy 

Infrastruktura dla potrzeb zintegrowanej 
komunikacji aglomeracyjnej w 
gminie Czernichów-etap II w ramach 
działania 4.5.1 Niskoemisyjny 
transport miejski 

- 200 000 200 000 - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina 
Czernichów 

Budżet Gminy 
Wymiana kotłów i pieców w 
indywidualnych gospodarstwach 
domowych w Gminie Czernichów 

550 000 1 090 382 - - 
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A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina 
Czernichów 

Budżet Gminy 

Pomoc finansowa na przebudowę 
odcinka DP nr 2190K w m. Czułówek 
wraz z budową chodnika, odwodnienia i 
nawierzchni. 

447 750 447 750 - - 

A.5. Realizacja zadań z 
obowiązujących planów 
gospodarki niskoemisyjnej 
gmin Powiatu 
Krakowskiego 

Gmina Sawina Budżet Gminy Program LIFE – poprawa powietrza 101 775 177 707 111 961 111 961 

A.7.  Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 

Gmina Sawina Budżet Gminy Autobus elektryczny w Skawinie 530 289 480 550  10 380 - 

A.2. 
B.2. 

Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 
Właściwe planowanie 
przestrzenne kształtujące 
klimat akustyczny 

Gmina Sawina Budżet Gminy 
Rozwój Zintegrowanego Transportu w 
Gminie Skawina 

1 380 000 1 911 546 1 820 895 1 581 121 

A.2. 
B.2. 

Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 
Właściwe planowanie 
przestrzenne kształtujące 
klimat akustyczny 

Gmina Sawina Budżet Gminy 
Integracja transportu zbiorowego z 
indywidualnym w Gminie Skawina w 
relacji z KrOF 

12 700 000 6 000 000 922 112 - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Sawina Budżet Gminy 
Budowa wodociągów i kanalizacji na 
terenie Gminy 

300 000 300 000 300 000 300 000 

A.2. 
B.2. 

Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 
Właściwe planowanie 
przestrzenne kształtujące 
klimat akustyczny 

Gmina Sawina Budżet Gminy 
Budowa i przebudowa infrastruktury 
służącej zintegrowanemu transportowi 
zbiorowemu 

3 000 000 3 000 000 4 000 000 3 250 000 

A.2. Realizacja zadań 
wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 

Gmina Świątniki 
Górne 

Budżet Gminy 
Wdrażanie Programu Ochrony 
Powietrza dla województwa 
małopolskiego 

55 260  55 200 57 190 57 191 
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A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Świątniki 
Górne 

Budżet Gminy 
Rozbudowa drogi powiatowej łączącej 
gminą Świątniki Górne z siecią TEN-T 
etap I 

2 910 000 - - - 

D.2. Rozbudowa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Gmina Świątniki 
Górne 

Budżet Gminy 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przepompowniami dla Gminy Świątniki 
Górne 

1 083 485 4 030 012 10 289 167 8 495 991 

A.7. 
B.1. 

Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z 
transportu 
Przebudowy i modernizacje 
dróg 

Gmina Świątniki 
Górne 

Budżet Gminy 
Rozbudowa drogi powiatowej łączącej 
gminą Świątniki Górne z siecią TEN-T 
etap II 

5 570 000 - - - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Świątniki 
Górne 

Budżet Gminy 
Zwiększenie efektywności energetycznej 
w budynkach użyteczności publicznej 

670 000 - - - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Świątniki 
Górne 

Budżet Gminy 
Wymiana kotłów i pieców w 
indywidualnych gospodarstwach 
domowych  

100 000 - - - 

A.4. Sukcesywna redukcja 
emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, pochodzących 
zwłaszcza z systemów 
indywidualnego 
ogrzewania obiektów 

Gmina Świątniki 
Górne 

Budżet Gminy 
Wymiana kotłów i pieców w 
indywidualnych gospodarstwach 
domowych – etap II 

610 550 304 199 100 650 - 

G.2. Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest 
z terenu Powiatu, w tym 
m. in.: dofinansowanie 
usuwania ww. wyrobów 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego 

Budżety Gmin, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Dofinansowanie transportu 
i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest 

ok. 300 000 ok. 300 000 ok. 300 000 ok. 300 000 
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G.1. 
 
 

Minimalizacja 
składowanych odpadów 
poprzez: 
- rozbudowę infrastruktury 

do selektywnego 
zbierania odpadów 
komunalnych, 

- budowę nowych oraz 
rozbudowę instalacji 
służących do odzysku 
(w tym recyklingu), 
termicznego 
przekształcania 
z odzyskiem energii 
oraz instalacji 
unieszkodliwiania 
odpadów, 

- udoskonalanie systemu 
selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

Gminy Powiatu 
Krakowskiego 

Środki z opłat 
za gosp. odp. 

kom. 
uiszczanych 

przez 
mieszkańców 

Gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w tym m.in.: odbiór 
i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, prowadzenie PSZOK 

ok. 31 mln ok. 32 mln ok. 33 mln ok. 34 mln 

G.1. 

Gmina Skawina Budżet Gminy Rozbudowa PSZOK Skawina 50 000 1 700 000 1 411 000 - 

G.1. 

Gmina Słomniki Budżet Gminy 
Budowa PSZOK w miejscowości 
Słomniki 

30 258 - 1 425 097 - 

G.1. 
Gmina 
Kocmyrzów-
Luborzyca 

Budżet Gminy 
Budowa PSZOK wraz z dojazdem 
i wyposażeniem 

263 627 975 039 2 000 - 

 
Szacunkowe koszty realizacji zadań na lata 2018-2021 przedstawiono w oparciu o obowiązujące Wieloletnie Prognozy Finansowe Powiatu Krakowskiego oraz 
Gmin wchodzących w skład Powiatu.  
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9. ZARZĄDZANIE I MONITORING ŚRODOWISKA. 

9.1. INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA. 

Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz                    
z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program ochrony środowiska dla Powiatu 
Krakowskiego jest dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument wspomagający 
realizację prawa miejscowego, pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania 
przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzjami 
związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki 
odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych. Powiat posiada kompetencje pozwalające mu 
realizować zawarte w programie cele i zadania. Aby jednak ta realizacja przebiegała spójnie 
z polityką regionalną konieczne jest przygotowanie struktur administracyjnych do ścisłej 
współpracy  
z organami dysponującymi znacznie szerszymi uprawnieniami wynikającymi z ich kompetencji.  
 
Współpraca z interesariuszami. 
Interesariuszami są wszystkie strony, które są zainteresowane wdrażaniem Programu, mają wpływ 
na jego realizację, a także odnoszą korzyści z jego wdrażania. Skuteczność realizacji tych działań 
w dużej mierze zależy od uczestnictwa w procesie realizacji różnych podmiotów, tzw. 
interesariuszy. Główne grupy interesariuszy to:  
 jednostki powiatowe i gminne (interesariusze wewnętrzni): Wydziały Starostwa Powiatowego, 

jednostki budżetowe, samorządowe instytucje kultury, spółki gminne,  
 interesariusze zewnętrzni: mieszkańcy powiatu, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe 

i in. nie będące jednostkami powiatowymi,  
 przedsiębiorstwa dostarczające media, 
 instytucje oświatowe, kulturalne i zdrowotne, 
 lokalni przedsiębiorcy, 
 organizacje pozarządowe. 
Podstawą do odniesienia sukcesu we wdrażaniu Programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Krakowskiego jest czynne współdziałanie ze wszystkimi interesariuszami, zbieranie ich opinii 
i wątpliwości oraz wypracowywanie działań korygujących.  
Na etapie opracowywania Planu interesariusze zostali zaangażowani w następujący sposób: 
 zostały do nich skierowane zapytania związane z działaniami w ramach ochrony środowiska                 

i gospodarki odpadami, 
 zostały przeprowadzone rozmowy telefoniczne z największymi interesariuszami w celu 

uzyskania informacji nt. realizacji Programu oraz planowanych działań, 
 na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz stronie internetowej BIP 

zostały umieszczone informacje o konsultacjach społecznych Programu. 
Na etapie opracowania Programu interesariusze zewnętrzni mogą zgłaszać propozycje zadań do 
realizacji, zgłoszone zadania inwestycyjne i nieinwestycyjnie uwzględniono w planie.  
W ramach wdrażania Programu przewidziano działania informacyjne i edukacyjne, w tym m.in. dot. 
gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE skierowane do 
interesariuszy zewnętrznych (w szczególności mieszkańców). 
 
Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów 
uczestniczących w nim. Są to: 
 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem, 
 podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące, 
 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, 
 społeczność powiatu jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 
Główna odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na Zarządzie Powiatu Krakowskiego, 
który składa Radzie Powiatu raporty z wykonania programu.  
Rada Powiatu współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla 
wojewódzkiego oraz z samorządami gmin. Ponadto Rada Powiatu współdziała z instytucjami 
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administracji rządowej, w dyspozycji których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. 
Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska (WIOŚ), 
prowadzą monitoring wód (Wody Polskie). 

 

9.2. MONITORING, PRZEGLĄD STOPNIA REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
SRODOWISKA ORAZ JEGO AKTUALIZACJI. 

Monitoring prowadzonej polityki ochrony środowiska oznacza, że realizacja Programu będzie 
podlegała ocenie w zakresie: 

1. stopnia wykonania przyjętych zadań, 
2. stopnia realizacji założonych celów 
3. analizy przyczyn powstałych rozbieżności. 

Wyniki oceny stanowić będą podstawę kolejnej aktualizacji programu. System oceny realizacji 
programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach, pozwalających 
kompleksowo ocenić i opisać zagadnienia skuteczności i realizacji programu ochrony środowiska.       
Do określenia powyższych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim informacje 
Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz dane 
własne Starostwa Powiatowego w Krakowie. Listę proponowanych wskaźników dla Powiatu 
Krakowskiego przedstawiono w tabeli poniżej:  
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Tabela 75. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu Ochrony Środowiska Powiatu Krakowskiego. 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2017 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

Powietrze atmosferyczne 

1. 
Stężenie średnioroczne dwutlenku 
siarki g/m3 Skawina: 8,8 20 

Brak przekroczeń dla 
substancji 

2. 
Stężenie średnioroczne dwutlenku 
azotu g/m3 

Skawina: 21, 
Kaszów: 16 

40 

3. 
Stężenie średnioroczne tlenków 
azotu g/m3 

Skawina: 42, 
Kaszów: 25 

30 

4. 
Stężenie średnioroczne tlenku 
azotu g/m3 

Skawina: 14, 
Kaszów: 5 

- 

5. Stężenie średnioroczne ozonu g/m3 Kaszów: 53 - 

6. 
Stężenie średnioroczne tlenku 
węgla g/m3 brak pomiarów - 

7. 
Stężenie średnioroczne pyłu 
zawieszonego PM10 g/m3 Skawina: 45 40 

8. 
Liczba dni z przekroczeniami 
wartości dopuszczalnych 24h pyłu 
zawieszonego PM10 

 Skawina: 85 dni <35 

9. 
Stężenie średnioroczne pyłu 
zawieszonego PM2,5 g/m3 brak pomiarów 25 

10. 
Stężenie średnioroczne 
benzo(a)pirenu 

ng/m3 brak pomiarów 1 

11. 

Substancje, których stężenia 
przekroczyły wartości 
dopuszczalne lub wartości 
dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji – klasyfikacja 
strefy w której leży powiat 

 Klasa C: PM10, PM2,5, B(a)P A 
Wszystkie zanieczyszczenia 
powinny mieścić się w klasie 

A  

12. 
Emisja zanieczyszczeń pyłowych z 
zakładów szczególnie uciążliwych 

Mg/rok 78 
Wartości określone w pozwoleniach na emisję 

zanieczyszczeń i w pozwoleniach zintegrowanych. 
13. 

Emisja zanieczyszczeń gazowych 
[Mg/rok] z zakładów szczególnie 
uciążliwych 

Mg/rok 1 529 694 

Klimat akustyczny 

14. 
Powierzchnia obszarów Powiatu 
Krakowskiego eksponowanych na 

wg POŚPH* Określane w ramach mapy akustycznej*: 
1,307 km2  

Nie występowanie 
obszarów 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2017 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

oddziaływanie 
ponadnormatywnego hałasu, 
Liczba mieszkańców na obszarze 
przekroczeń 

z przekroczeniami 

Pola elektromagnetyczne 

15. 
Miejsca i wartości pomiarów pól 
elektromagnetycznych na terenie 
powiatu 

Lokalizacja wg 
WIOŚ 

Skała: <0,31 V/m*, 
Skawina: <0,62 V/m* 

Nie występowanie miejsc 
z przekroczeniami 

Nie występowanie miejsc 
z przekroczeniami 

Zasoby i jakość wód 

16. Jakość wód podziemnych 
Wg 

obowiązującej 
klasyfikacji 

Iwanowice – III klasa*, 
Skawina – III klasa*, 

Igołomia-Wawrzeńczyce – IV klasa* 
I klasa 

Osiągnięcie dobrego stanu 
wód i dobrego potencjału – 

cele środowiskowe wg 
planów zagospodarowania 

wodami dla obszarów 
dorzeczy w zakresie 

Ramowej Dyrektywy Wodnej 

17. Jakość wód powierzchniowych 
Wg 

obowiązującej 
klasyfikacji 

Stan/potencjał ekologiczny JCW*: 
- Chechło do Ropy - dobry, 
- Biała Przemsza do Ryczówka włącznie  

– umiarkowany, 
- Baba – umiarkowany, 
- Rudno – umiarkowany, 
- Sanka – umiarkowany, 
- Rudawa do Racławki – umiarkowany, 
- Prądnik do Garliczki – umiarkowany, 
- Dłubnia od Minóżki do ujścia – 

umiarkowany, 
- Wisła od Skawy do Skawinki – słaby, 
- Skawinka od Głogoczówki do ujścia – 

słaby, 
- Rudawa od Racławki do ujścia – słaby, 
- Wilga – słaby, 
- Prądnik od garliczki do ujścia – słaby, 
- Sudół Dominikański – słaby, 
- Sudół – słaby, 
- Baranówka – słaby, 
- Potok Kościelnicki z dopływami – słaby, 
- Wisła od Podłężanki do Raby – słaby, 
- Szreniawa od Piotrówki do ujścia – 

słaby, 
- Wisła od Skawinki do Podłężanki – zły.  

powyżej stanu dobrego 
wód 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAKOWSKIEGO 
NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2022-2025 

 

191 
 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2017 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

Gospodarka wodno-ściekowa 
18. Zwodociągowanie powiatu % 92,7*   
19. Skanalizowanie powiatu % 54,6*  

Wg celów określonych 
w KPOŚK 

20. Długość sieci kanalizacyjnej km 1 923,5*  

21. 
Odsetek ludności korzystającej z 
oczyszczalni ścieków 

% 60,0*  

22. 
Wielkość komunalnych 
oczyszczalni ścieków  

RLM 228 344*  

23. 
Ścieki przemysłowe i komunalne  
oczyszczane w % ścieków 
wymagających oczyszczania 

% 92,66* 100 
 

24. 
Zużycie wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i ludności w 
ciągu roku 

dam3 271 251,7* - 

25. 
Udział przemysłu w zużyciu wody 
ogółem 

% b.d. - 

26. 
Długość sieci wodociągowej 
rozdzielczej 

km  2 698,1* - 

27. Zużycie wody na 1 mieszkańca m3 31,4* - 

Zasoby geologiczne 

28. 
Liczba przypadków wydobywania 
kopalin bez wymaganej koncesji 
 

szt. 0 0 

Gleby 

29. 
Powierzchnia gruntów 
zrekultywowanych w ciągu roku 
ogółem 

ha 0 ha  

30. 
Powierzchnia gruntów 
wymagających rekultywacji ogółem 

ha 551,26 ha 0 

Gospodarka odpadami 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2017 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

31. 

Poziom redukcji masy odpadów 
ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania 
w stosunku do 1995 r. 

% 

Gm. Czernichów - 2,2 
Gm. Igołomia-Wawrzeńczyce - 0 

Gm. Iwanowice - 0 
Gm. Jerzmanowice-Przeginia - 32,4 

Gm. Kocmyrzów-Luborzyca - 2,3  
Gm. Krzeszowice - 9,8 

Gm. Liszki - 0,5 
Gm. Michałowice - 3,0 

Gm. Mogilany - 0 
Gm. Skała - 38,7 

Gm. Skawina - 8,4 
Gm. Słomniki - 27,0 

Gm. Sułoszowa - 37,0 
Gm. Świątniki Górne - 4,2 

Gm. Wielka Wieś - 5,1 
Gm. Zabierzów - 21,0 

Gm. Zielonki - 0,9 

40 w 2018 r. 

40 w 2019 r. 

35 w 2020 r. 

32. 

Poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła 

% 

Gm. Czernichów - 29,5 
Gm. Igołomia-Wawrzeńczyce - 42,0 

Gm. Iwanowice - 21,0 
Gm. Jerzmanowice-Przeginia - 27,8 
Gm. Kocmyrzów-Luborzyca - 27,7 

Gm. Krzeszowice - 33,5 
Gm. Liszki - 37,2 

Gm. Michałowice - 78,3 
Gm. Mogilany - 41,1 

Gm. Skała - 52,8 
Gm. Skawina - 65,2 
Gm. Słomniki - 33,2 

Gm. Sułoszowa - 31,6 
Gm. Świątniki Górne - 34,1 

Gm. Wielka Wieś - 82,4 
Gm. Zabierzów - 57,5 
Gm. Zielonki  - 44,3 

30 w 2018 r. 

40 w 2019 r. 

50 w 2020 r. 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2017 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

33. 

Poziom recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 

% 

Gm. Czernichów - 100 
Gm. Igołomia-Wawrzeńczyce - 100 

Gm. Iwanowice - 59,6 
Gm. Jerzmanowice-Przeginia - 79,6 
Gm. Kocmyrzów-Luborzyca - 106,1 

Gm. Krzeszowice - 79,7 
Gm. Liszki - 98,7 

Gm. Michałowice - 51,8 
Gm. Mogilany - 100 

Gm. Skała - 100 
Gm. Skawina - 66,02 
Gm. Słomniki - 22,6 

Gm. Sułoszowa - 100 
Gm. Świątniki Górne - 100 

Gm. Wielka Wieś - 60,1 
Gm. Zabierzów - 77,5 

Gm. Zielonki - 39,5 

50 w 2018 r. 

60 w 2019 r. 

70 w 2020 r. 

Zasoby przyrodnicze 

34. 
Powierzchnia prawnie chroniona 
ogółem (bez obszarów Natura 
2000)  

ha 9 

Utrzymanie i zachowanie stanu istniejącego –  
obejmowanie ochroną ważnych obiektów w postaci np. 

pomników przyrody, użytków ekologicznych. 

35. Obszary NATURA 2000 szt. 3 
36. Parki narodowe ha 2 145,70* 
37. Parki Krajobrazowe ha 35 741,40* 
38. Rezerwaty przyrody ha 845,36* 
39. Obszary chronionego krajobrazu ha 0,00* 

40. 
Zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe 

ha 
0,00* 

41. Użytki ekologiczne ha 96,45* 
42. Pomniki przyrody szt. 435* 
43. Lesistość powiatu  % 12,2* 

Wg Krajowego Programu Zwiększania lesistości oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

44. Powierzchnia lasów ha 14 958,48* 
45. Powierzchnia gruntów leśnych ha 15 195,14* 

46. 
Powierzchnia parków, zieleńców i 
terenów zieleni osiedlowej ogółem 

ha 142,56* 

47. Powierzchnia gruntów zalesionych ha b.d. 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2017 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

w ciągu roku 
Zagrożenia poważnymi awariami 

48. 

Liczba poważnych awarii  i 
miejscowych zagrożeń w ciągu 
roku: 

- duże: 
- średnie: 
- lokalne: 
- małe: 

szt. 

 
 
 

0 
6 

2 699 
293** 

 
 
 

0 
0 
0 
0 

Nie występowanie 
poważnych awarii 

i miejscowych zagrożeń 

49. 
Wydatki w dziale Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska 

zł 88 420,48* - 

Uwagi: 
*wg danych GUS z 2016 roku 
** dane statystyczne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 
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Dla prawidłowej realizacji monitoringu wykonalności celów, priorytetów i zadań Programu ochrony 
środowiska dla Powiatu Krakowskiego niezbędna jest okresowa wymiana informacji pomiędzy 
Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Marszałkowskim i innymi organami i instytucjami, 
dotycząca stanu poszczególnych obszarów interwencji oraz stopnia zaawansowania realizacji 
poszczególnych zadań. Przewiduje się wymianę ww. informacji w sposób zorganizowany – 
w ustalonej formie pisemnej lub elektronicznej (sprawozdawczość okresowa).  

 

9.3. ANALIZA RYZYK REALIZACJI CELÓW PROGRAMU.  

Wybór działań i środków powinien opierać się na ocenie ryzyka związanego z ich zastosowaniem 
(zwłaszcza wówczas, gdy planowane są znaczące inwestycje), w jakim stopniu jest 
prawdopodobne, że dane działanie się nie powiedzie lub też nie przyniesie oczekiwanych 
rezultatów? Jaki będzie wpływ takiej sytuacji na realizację założonych celów? Jak można temu 
zaradzić?  
Ryzyko można oszacować używając konwencjonalnych technik zarządzania jakością. Na końcu 
zidentyfikowane ryzyko musi zostać ocenione i albo zaaprobowane, albo odrzucone. 
Przeprowadzenie analizy ryzyka dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na 
lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 wiąże się z identyfikacją ryzyk: 

- wskazaniem ryzyk które wpływają na realizację Programu, 
- określeniem źródeł ryzyk: wewnętrznych i zewnętrznych, 
- określeniem przyczyn i skutków wystąpienia ryzyk. 

Wykonywana analiza ryzyk dla Programu wymaga oszacowanie ryzyka, przy którym należy 
uwzględnić: 

- prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, 
- skutki wystąpienia ryzyka, 
- rangę ryzyka. 

Przy ocenie ryzyka uwzględniane są następujące czynniki: 
- wcześniejsze wystąpienia (czy ryzyko ujawniło się wcześniej), 
- prawdopodobieństwo, 
- skutek, 
- zasoby i umiejętności, 
- czas, koszt, jakość. 

Estymacja ryzyka metodami analitycznymi nie jest łatwa, ponieważ najczęściej dotyczy oceny 
przyszłych zdarzeń o charakterze jednorazowym, które nie mają precedensów i przez to trudno je 
opisać analitycznie. Konieczne jest oszacowanie tak dokładne, jakie jest dostępne w danej 
sytuacji. Dla każdego zidentyfikowanego ryzyka należy ocenić potencjalne skutki jego wystąpienia. 
Najczęściej dotyczą one głównych parametrów Programu: zakresu, kosztów i czasu realizacji. Do 
ilościowej oceny najwygodniej jest stosować miary względne, wyrażające udział przewidywanych 
skutków w całkowitym czasie lub całkowitym koszcie Programu. 
W ocenie skutków ryzyka uwzględnia się „wrażliwość” Programu, oceniając jego odporność na 
zagrożenia (jest to trudno wymierna cecha). 
Przedstawiona poniżej tabela określająca ryzyka, ich prawdopodobieństwa i skutki – oraz finalnie 
rangi poszczególnych ryzyk dla Programu. Opis używanych w tabeli symboli: 
PR – prawdopodobieństwo ryzyka: 

- prawie niemożliwe:    <0,01  
- mało prawdopodobne:   0,01-0,1 
- umiarkowanie możliwe:  0,1-0,2 
- prawdopodobne:   0,2-0,5 
- prawie pewne:     >0,5 

SR – skutki ryzyka (dla każdego zidentyfikowanego ryzyka należy w drodze odrębnej analizy 
ocenić potencjalne skutki jego wystąpienia: 

- nieznaczne:   <0,1% 
- mało znaczące:   0,1%-1% 
- umiarkowane:   1% - 10% 
- poważne:  10% - 50% 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRAKOWSKIEGO 
NA LATA 2018-2021 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2022-2025 

 

196 
 

- bardzo poważne:   >50% 
 
RR – ranga ryzyka: iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka (PR) i skutków ryzyka (SR) 

RR = PR x SR 
 
Rangi ryzyk umożliwiają uporządkowanie zidentyfikowanych oraz oszacowanych ryzyk ze względu 
na ich znaczenie dla Programu. Kolorem zaznaczono w tabeli wyznaczone ryzyka w obrębie 
Programu, obarczone największą rangą ryzyka, do których po przeprowadzonej analizie zalicza 
się: 

- brak wystarczających środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych. 
- trudności lub opóźnienia w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.  
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Tabela 76. Tabela ryzyk dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025. 

Lp 
Zidentyfikowane 

ryzyko 
Opis ryzyka 

Opis 
prawdopodobieństwa PR Skutki ryzyka Opis skutku SR RR Możliwości minimalizacji 

1. 
Zapewnienie każdemu 

mieszkańcowi dostępu do 
informacji środowiskowych 

Brak szerokiego dostępu do 
informacji dot. m.in. aktualnego 
stanu środowiska, konsultacji 

społecznych  

mało prawdopodobne 0,1 umiarkowane 

Mieszkańcy nie posiadając 
dostępu do aktualnych 

informacji środowiskowych nie 
mogą uczestniczyć czynnie w 

konsultacjach społecznych przy 
wykorzystaniu współczesnych 

mediów 

10% 0,01 

Publikacje stanu środowiska przy 
wykorzystaniu współczesnych 

mediów, zapewnienie dostępu do 
opracowywanych dokumentów w 
procesie konsultacji społecznych 

2. 

Brak wystarczających 
środków finansowych na 

realizację zadań 
inwestycyjnych 

Realizacja zadań 
inwestycyjnych pociąga za 
sobą zwykle duże środki 
finansowe, często nie jest 

możliwe zrealizowanie zadania 
bez pozyskania środków 

zewnętrznych 

prawdopodobne 0,5 bardzo poważne 

Niezrealizowane najważniejsze 
przedsięwzięcia z 

harmonogramu działań, brak 
efektów poprawy jakości 

środowiska. 

90% 0,45 

Podjęcie w odpowiednim czasie 
starań o wyszukanie i pozyskanie 

środków na realizację zadań, 
prawidłowe ułożenie 

harmonogramu realizacji zadań, 
wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych za realizację 
całego Programu. 

3. 

Trudności lub opóźnienia 
w pozyskiwaniu funduszy 

zewnętrznych na 
dofinansowania 

Realizacja uzależniona od 
dostępności środków 
zewnętrznych oraz 

poprawności składanych 
wniosków. 

umiarkowane 0,2 poważne 

Brak środków zewnętrznych na 
realizację najważniejszych 
zadań skutkować będzie 

przesunięciem ich w czasie lub 
brakiem realizacji. 

50% 0,1 

Uwzględnienie w Programie 
możliwości uzyskania 

niskooprocentowanych pożyczek 
dla mieszkańców 

4. 

Niewystarczające poparcie 
społeczne dla 

podejmowanych działań w 
ramach realizacji 

Programu Ochrony 
Środowiska oraz inicjatyw 

prośrodowiskowych 

Realizacja założeń Programu w 
niektórych aspektach może nie 
zyskać poparcia społecznego 
(np. w zakresie odnawialnych 

źródeł energii) 

umiarkowane 0,2 poważne 

Niska świadomość ekologiczna 
mieszkańców, brak inwestycji w 

odnawialne źródła energii na 
terenie powiatu 

30% 0,06 

Kontynuacja działań związanych z 
edukacją ekologiczną oraz 

promocja Programu na terenie 
powiatu 

5. 
Współpraca pomiędzy 
gminami w zakresie 

transportu zbiorowego 

Gminy mogą nie wykazywać 
chęci współpracy np. w 

zakresie wspólnego 
finansowania transportu 

publicznego 

mało prawdopodobne 0,1 umiarkowane 

Niewykorzystane możliwości 
połączenia działań i efektów 

związanych ze wspólnym 
zorganizowaniem np. 

transportu publicznego. 

10% 0,01 
Podjęcie starań o wyznaczenie 

wspólnych celów do zrealizowania 

6. 

Realizacja Programów 
Ochrony Powietrza i 
Planów Gospodarki 

Niskoemisyjnej - realizacja 
- zadań związanych ze 
zmniejszaniem emisji 
gazów cieplarnianych 

Dotyczy m. in. zmiany nawyków 
związanych np.. ze spalaniem 

odpadów w paleniskach 
domowych, realizacji inwestycji 

związanych z odnawialnymi 
źródłami energii. 

mało prawdopodobne 0,1 bardzo poważne 

Pogarszanie się stanu 
powietrza, spalanie paliw złej 
jakości, spalanie odpadów w 
paleniskach domowych, brak 

inwestycji w odnawialne źródła 
energii na terenie powiatu 

90% 0,09 

Monitorowanie realizacji 
Programów i Planów. Pozyskiwanie 
środków na realizację Programów, 
kontynuacja działań związanych z 
edukacją ekologiczną, szkodliwym 

wpływem niskiej emisji. 
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Lp 
Zidentyfikowane 

ryzyko 
Opis ryzyka 

Opis 
prawdopodobieństwa PR Skutki ryzyka Opis skutku SR RR Możliwości minimalizacji 

7. 

Realizacja Programów 
Ochrony Środowiska przed 

hałasem i działań 
redukujących hałas 

komunikacyjny 

Wzrastający ruch pojazdów 
mechanicznych na drogach, 

związany z tym wzrost zasięgu 
hałasu określany w mapach 
akustycznych, utrzymywanie 

się podwyższonych poziomów 
hałasu w punktach 

pomiarowych 

mało prawdopodobne 0,1 bardzo poważne 

Pogarszanie się stanu 
środowiska akustycznego na 

terenie powiatu, wzrost 
uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców 

90% 0,09 

Monitorowanie realizacji 
Programów i Planów. Pozyskiwanie 
środków na realizację Programów, 
kontynuacja działań związanych z 
edukacją ekologiczną, szkodliwym 

wpływem hałasu. 

8. 

Minimalizacja 
negatywnych skutków 
powodzi i suszy oraz 

minimalizowanie ryzyka 
wystąpienia sytuacji 

nadzwyczajnych 

Występowanie sytuacji 
nadzwyczajnych związanych z 

powodziami, suszami, 
poważnymi awariami 

przemysłowymi 

prawdopodobne 0,2 poważne 

Trudne do oszacowania skutki 
zjawisk przyrodniczych i ew. 
awarii, przy jednoczesnym 

dużym wpływie na 
bezpieczeństwo i infrastrukturę 

40% 0,08 

Realizacja zaplanowanych działań 
w ramach ograniczania ryzyka 
powodziowego i minimalizacji 

skutków suszy oraz poważnych 
awarii. 

9. 
Nieosiągnięcie 

wymaganych wskaźników 
segregacji odpadów 

Wyznaczone wskaźniki w 
kolejnych latach aż do 2020 

roku są stosunkowo trudne do 
osiągnięcia i wymagają 

podjęcia przez powiat szeregu 
działań.  

prawdopodobne 0,2 poważne 
Gminy ponosić będą kary 

finansowe za brak osiągnięcia 
wymaganych wskaźników 

40% 0,08 
Prowadzenie prawidłowej 

gospodarki odpadami.  

10. 

Podejmowanie działań 
związanych z ochroną gleb 
oraz rekultywacją terenów 

zdegradowanych 

Konieczność rekultywacji 
terenów zdegradowanych, 

zanieczyszczenie gleb  
umiarkowanie możliwe 0,1 umiarkowane 

Pozostające tereny 
zdegradowane oraz 

pogarszanie się stanu gleb 
10% 0,01 

Realizacja działań rekultywacyjnych 
przez właścicieli terenów, 
wykorzystanie wszystkich 

możliwości administracyjnych. 

11. 

Zmiany priorytetów 
realizacyjnych w powiecie, 

wynikające z sytuacji 
gospodarczej kraju 

Decyzje podejmuje Rada 
Powiatu w zależności od 
bieżących priorytetów. 

mało prawdopodobne 0,1 poważne 

Niezrealizowane najważniejsze 
przedsięwzięcia z 

harmonogramu działań, brak 
efektów ograniczenia niskiej 

emisji. 

20% 0,02 

Uwzględnienie Planów Gospodarki 
Niskoemisyjnej w priorytetach 
realizacyjnych na kolejne lata, 

wpisanie zadań inwestycyjnych do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

12. 
Możliwość niekorzystnych 

zmian w przepisach i 
ustawach 

Wprowadzane nowe regulacje 
prawne mogące spowodować 

opóźnienie lub utrudnienie 
w realizacji zadań. 

umiarkowane 0,2 poważne 

Niezrealizowane 
przedsięwzięcia z 

harmonogramu działań, brak 
efektów ograniczenia niskiej 

emisji. 

20% 0,04 
Prowadzenie monitoringu aktów 

prawnych. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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10. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU 

Realizacja programu wdrażania wymagań ochrony środowiska Unii Europejskiej jest zadaniem 
trudnym i kosztownym. Trudności wynikać będą nie tylko z problemów technicznych 
i organizacyjnych, ale także ograniczonej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw, co 
utrudniać będzie pozyskiwanie środków finansowych na niezbędne inwestycje. Znaczna część 
kosztów dostosowania obciąży samorządy, reszta będzie musiała być poniesiona przez podmioty 
gospodarcze. W rozdziale tym wskazano możliwości finansowania wskazanych w Programie 
działań. 
Źródła finansowania Programu będą zróżnicowane, w zależności od rodzaju i okresu 
przewidywanego działania, a przede wszystkim możliwości stosowania instrumentów finansowo – 
ekonomicznych, zapewnionych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 
Dostępne na rynku polskim źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 
można podzielić na: 

 krajowe – pochodzące z budżetu państwa, budżetu powiatu, budżetów gmin, 
pozabudżetowych instytucji publicznych, udzielane w formie dotacji, grantów i subwencji 
(np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO WM, środki WIOŚ, Projekt GDOŚ, Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko, Program Priorytetowy Ochrona i Zrównoważony Rozwój 
Lasów) 

 pomocy zagranicznej – Fundusz Spójności, fundusze strukturalne, EFRR, Program 
Intelligent Energy Europe. 

Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większą część wydatków 
ponoszą przedsiębiorstwa, fundusze ekologiczne i samorządy terytorialne, natomiast udział 
środków budżetu państwa jest mały. 
 
W zakresie środków krajowych w obszarze ochrony środowiska wykorzystać można m.in. środki: 
dot. ochrony przyrody:  

 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: celem działań 
z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, jest czynna ochrona przyrody prowadząca do 
ograniczenia degradacji środowiska oraz strat zasobów różnorodności biologicznej, 
zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa oraz Krajową Strategią Ochrony i Umiarkowanego 
Użytkowania różnorodności biologicznej. 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,  
 z Projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska związane z:  

- zapewnieniem warunków harmonijnego, zgodnego z zasadami ekorozwoju, rozwoju 
gmin położonych na terenie obszarów Natura 2000 oraz jasnym określeniem kierunków 
i zasad tego rozwoju,  

- poszerzeniem stanu wiedzy o obszarach Natura 2000 poprzez analizę wartości 
przyrodniczych tych obszarów, w tym weryfikacji istniejących opracowań, dokumentacji 
i prac naukowo-badawczych pod kątem ich przydatności do realizacji celów ochrony,  

- identyfikacją zagrożeń i ich analizą oraz identyfikacją konfliktów (pomiędzy celami 
ochrony obszaru Natura 2000 a rozwojem gospodarczym regionu,  

- określeniem koniecznych, niezbędnych uzupełnień w zakresie opracowań 
specjalistycznych, prac naukowo-badawczych – do realizacji w czasie obowiązywania 
planu zadań ochronnych na potrzeby opracowania planu ochrony,  

- określeniem koniecznych, niezbędnych uzupełnień w zakresie opracowań 
specjalistycznych, prac naukowo-badawczych – do realizacji w czasie obowiązywania 
planu zadań ochronnych na potrzeby opracowania planu ochrony,  

 Programu Priorytetowego Ochrona i zrównoważony rozwój lasów: celem działań z zakresu 
ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów jest zachowanie trwałej wielofunkcyjności lasów, 
zgodnie z Polityką Leśną Państwa. 

 
W zakresie pomocy zagranicznej w okresie programowania 2014-2020 Polska może korzystać ze 
wsparcia w ramach następujących funduszy unijnych w zakresie ochrony środowiska: 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - środki kierowane są w szczególności 
na finansowanie inwestycji w infrastrukturę i ochronę środowiska, rozwój małych i średnich 
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przedsiębiorstw, tworzenie nowych miejsc pracy poprzez inwestycje produkcyjne, 
działalność badawczo-rozwojową. 

 Fundusz Spójności (FS) - którego głównym celem jest wzmacnianie spójności społecznej 
i gospodarczej Wspólnoty poprzez finansowanie projektów tworzących spójną całość 
w zakresie ochrony środowiska oraz infrastruktury transportowej. 

 Program Inteligent Energy Europe II finansuje projekty wzmacniające i promujące 
efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (również 
w transporcie) oraz dywersyfikację energii.  

 
Ubieganie się o środki Unii Europejskiej wymaga dużego zaangażowania i orientacji wśród 
procedur i przepisów, które regulują prawidłowe wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego. Obecny okres programowania funduszy strukturalnych jest kolejną 
szansą rozwoju dla Małopolski i dlatego bardzo ważne jest, aby dokładnie zapoznać się zarówno 
z szerokimi możliwościami wykorzystania środków, jak i z wszelkimi procedurami, które to 
umożliwią. 
 
Infrastruktura i Środowisko - to program operacyjny największy nie tylko w Polsce, ale także 
największy spośród wszystkich dotychczas przygotowanych przez kraje Unii. Zlikwidowanie luki 
infrastrukturalnej ma kluczowe znaczenie dla rozwijania naszego potencjału gospodarczego 
i społecznego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko podchodzi kompleksowo do tego 
problemu. Dlatego wspiera sześć dziedzin: transport, ochronę środowiska, energetykę, kulturę 
i zabytki, zdrowie, szkolnictwo wyższe.   
 
Inne fundusze i programy: 
Programy krajowe: 
Różnorodne przedsięwzięcia mogą liczyć także na dofinansowanie ze źródeł krajowych. Konkursy 
ogłaszają ministerstwa, samorządy województw, powiaty, gminy, a także organizacje 
pozarządowe.  
 
Szwajcarsko Polski Program Współpracy: 
Szwajcarsko – Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej 
przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które 
wstąpiły do UE 1 maja 2004 r.  
 CEL PROGRAMU: Zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy 
 Polską, a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy 
 ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.  
 OKRES REALIZACJI PROGRAMU: W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
 Współpracy obowiązuje 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, 
 który rozpoczął się 14 czerwca 2007 roku, tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce 
 przez Parlament Szwajcarski.  
 BENEFICJENCI: O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
 Współpracy mogą starać się: 
   - instytucje sektora publicznego,  

- instytucje sektora prywatnego, 
- organizacje pozarządowe. 

PODZIAŁ ŚRODKÓW: Łączna kwota przyznana Polsce, w ramach Programu wynosi 489 
mln CHF, czyli około 310 mln euro.    
OBSZARY WSPARCIA: 

bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform: 
- inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo 
rozwiniętych, 
- zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej, 

środowisko i infrastruktura: 
- odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej   oraz 
poprawa stanu środowiska, 
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- bioróżnorodność i ochrona ekosystemów, wsparcie 
transgranicznych, inicjatyw środowiskowych, poprawa publicznych 
systemów transportowych, 

sektor prywatny: 
- poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych 
i   średnich przedsiębiorstw (MŚP): 
- rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP, 

rozwój społeczny i zasobów ludzkich: 
- ochrona zdrowia, 
- badania i rozwój. 

 
 Programy wspólnotowe 

- Programy wspólnotowe są jednym z instrumentów realizacji polityki Unii Europejskiej. 
Służą nawiązywaniu i wzmacnianiu współpracy między państwami w wybranych 
dziedzinach polityki wspólnotowej. Programy są finansowane ze środków 
budżetowych UE. Ustanawiane są na wniosek Komisji Europejskiej. Decyzje 
o powołaniu programu i jego budżecie podejmują wspólnie Parlament Europejski 
i Rada Unii Europejskiej, natomiast nad jego realizacją czuwa odpowiednia Dyrekcja 
Generalna Komisji Europejskiej.  

- Z programów wspólnotowych mogą korzystać przede wszystkim organizacje nie 
nastawione na osiąganie zysku. Możliwości jest wiele, gdyż programy obejmują wiele 
różnorodnych dziedzin, np. badania i naukę, rolnictwo, media, edukację, ochronę 
środowiska, energetykę, transport, zdrowie, prawo, bezpieczeństwo, sport.  
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