UCHWAŁA NR 0007/XXXVI/251/2017
RADY POWIATU SUSKIEGO
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego
za lata 2012 – 2016”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 519 ze zm.) Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego za
lata 2012 – 2016 ” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Suskiego
Ryszard Hadka
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I.

WSTĘP

Program ochrony środowiska pełni szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem. Jest on
instrumentem koordynacji działań na rzecz ochrony środowiska. Proces zarządzania środowiskiem
leży w gestii władz lokalnych. Zarządzanie Programem wymaga ustalenia roli i zakresu działania
poszczególnych podmiotów zaangażowanych w jego realizację, zorganizowania struktury jego
działania i systemu monitoringu. W związku z tym konieczna jest spójna koordynacja działań
pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz samorządowych i rządowych, a także współpraca
z pozostałymi partnerami.
Niniejsze sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego
zostało opracowane zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.).
Ustawa prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy
i struktury sprawozdania z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska.
Sprawozdanie jest oceną realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego
na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” przyjętego Uchwałą Nr
0007/XVIII/143/2012 Rady Powiatu Suskiego w dniu 5 czerwca 2012 r.
Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska sporządzono w oparciu o
 materiały przekazane przez gminy powiatu suskiego
 dane Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie
 materiały przekazane przez Babiogórski Park Narodowy w Zawoi
 dane Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej
 materiały przekazane przez Nadleśnictwo Sucha
 materiały przekazane przez Biuro Powiatowe ARiMR w Suchej Beskidzkiej
 materiały przekazane przez RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni Soły i Skawy zs. w Żywcu
 materiały przekazane przez RSiSOK w Suchej Beskidzkiej
 dane Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie
 dane Nadleśnictwa Sucha, Myślenice
 dane LGD Podbabiogórze w Suchej Beskidzkiej
 dane statystyczne GUS – Bank Danych Regionalnych
 materiały starostwa powiatowego
Autorem sprawozdania jest Marek Mrugacz.
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II.

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

Cel średniookresowy do 2019 r.
Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego
Kierunki działań

1. Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci
i młodzieży np. organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych z tematyką
środowiskową
Od 2005 r. powiat suski co roku organizuje konkursy plastyczne dla dzieci z przedszkoli i
uczniów szkół podstawowych. Celem konkursów jest m.in. wykonanie plakatów pokazujących
źródła zanieczyszczenia środowiska naturalnego, sposoby przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu,
wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka, promocja energii odnawialnej.
Konkursy połączone są ze zbiórką zużytych baterii. Nagrody dla laureatów wręczane są
podczas sesji rady powiatu.
Powiat suski współfinansował również konkurs „Sekrety sztuki. Konkurs służy pobudzaniu
aktywności twórczej młodzieży gimnazjalnej w zakresie działań plastycznych, a także
propaguje działania proekologiczne, uwrażliwia młodzież na problemy ochrony środowiska.
2.

Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej

Tab. 1. Projekty edukacyjne finansowane przez Powiat Suski.
Rok

Nazwa działania

Wartość /zł/

2012

Powiatowy konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli – "Energia odnawialna"
Powiatowy Konkurs "Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym"
Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy o Sztukach Plastycznych Konkurs „Sekrety sztuki”
Ekofestiwal „Dobra energia dla wszystkich”
Utylizacja przeterminowanych leków
Utylizacja azbestu
Zakup węzy dla Koła Pszczelarzy Mioduszyna, Jodła
Zakup sprzętu ogrodniczego dla Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych
Powiatowy konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli
Powiatowy Konkurs "Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym"
Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy o Sztukach Plastycznych Konkurs „Sekrety sztuki”
Ekofestiwal
Utylizacja przeterminowanych leków
Utylizacja azbestu
Zakup węzy dla Koła Pszczelarzy Mioduszyna
Zakup sprzętu ogrodniczego dla Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych
Powiatowy konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli „Jestem Eko”
Powiatowy Konkurs "Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym"
Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy o Sztukach Plastycznych Konkurs „Sekrety sztuki”
Ekofestiwal
Utylizacja przeterminowanych leków
Utylizacja azbestu
Zakup węzy dla Koła Pszczelarzy Mioduszyna
Zakup drzew miododajnych dla Koła Pszczelarzy Jodła
Zakup sprzętu ogrodniczego dla Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych
Powiatowy konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli „Sztuka recyklingu - pejzaż”
Powiatowy Konkurs "Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym"
Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy o Sztukach Plastycznych Konkurs „Sekrety sztuki”
Ekofestiwal
Utylizacja przeterminowanych leków
Utylizacja azbestu
Zakup węzy dla Koła Pszczelarzy Mioduszyna
Zakup sprzętu ogrodniczego dla Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych
Powiatowy konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli „Walczymy ze smogiem”

2268,38
2257,69
1123,00
300,90
1900,32
74.649,50
3497,35
2077,00
2531,31
1721,00
1078,00
300,00
2491,02
78.348,77
1994,63
2295,96
2382,02
2261,02
1296,00
500,00
1540,88
84.036,04
2484,14
1200,00
1816,22
2086,34
1926,98
1196,00
500,00
1926,83
60.995,63
1999,98
2398,05
1851,47

2013

2014

2015

2016
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Powiatowy Konkurs "Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym"
Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy o Sztukach Plastycznych Konkurs „Sekrety sztuki”
Ekofestiwal
Utylizacja przeterminowanych leków
Utylizacja azbestu
Zakup węzy dla Koła Pszczelarzy Mioduszyna, Jodła
Zakup sprzętu ogrodniczego dla Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych
Źródło – opracowanie własne

3.

1851,47
1305,00
500,00
1540,84
42.041,70
2998,25
2500,00

Współdziałanie władz powiatowych z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska
i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony
Do 2014 r. Starostwo wydawało Biuletyn Podbabiogórski w którym były zamieszczane
informacje dotyczące stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony. Od
2015 r. w Kronice Małopolskiej ukazuje się informator starostwa w którym prezentowane
informacje na powyższe tematy.

4.

Udział przedstawicieli powiatu w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do informacji o
środowisku.
Przedstawiciele powiatu brali udział w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do
informacji o środowisku.

5.

6.

Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez wszystkie
instytucje publiczne
Informacje dotyczące środowiska zamieszczane są na stronach internetowych
www.powiatsuski,pl, www.bip.powiatsuski.pl jak i poszczególnych urzędów. W każdej z gmin
powiatu suskiego znajdują się infokioski, które umożliwiają bezpłatny dostęp do internetu. Na
potrzeby realizacji programu solarnego w 2016 r. w holu starostwa zamontowano monitor
panoramiczny o przekątnej 22 cale. Monitor służy do prezentacji efektów realizacji programu
solarnego jak również bieżących wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony
środowiska.
Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej

Edukację ekologiczną, promowanie działalności proekologicznej prowadziły wszystkie instytucje.
W zakresie edukacji ekologicznej działania powiatu suskiego polegały m. in. na:
- organizacji konkursów „Na najpiękniejszy ogród przydomowy i obejście w gospodarstwie
rolnym”, plastycznych dla uczniów szkół i przedszkoli połączonych ze zbiórką zużytych
baterii,
- zbiórce zużytych baterii do pojemników umieszonych w urzędach gmin, Starostwie
Powiatowym oraz przeterminowanych leków w trzech aptekach,
- dofinansowaniu do utylizacji azbestu,
- zamieszczaniu artykułów w prasie lokalnej, „Biuletynie Podbabiogórskim”, na stronie
internetowej,
- prezentacji w starostwie plakatów, prac plastycznych dotyczących ochrony środowiska,
- możliwości otrzymania ulotek nt. ochrony środowiska, edukacji ekologicznej,
- informowaniu mieszkańców nt. szkodliwości azbestu – mieszkańcy bezpłatnie otrzymują
ulotki, poradnik z płytą CD na temat zasad bezpiecznego postępowania z wyrobami
azbestowymi,
- prowadzeniu zielonych lekcji w szkołach,
- kolportażu ulotek nt. szkodliwości wypalania traw w okresie wiosennym.
W Nadleśnictwie Sucha główna działalność edukacyjna opierała się na prowadzeniu zajęć
z dziećmi i młodzieżą w formie spotkań w przedszkolach, szkołach, na ścieżkach edukacyjnych.
W ramach spotkań poruszano tematy związane z gospodarkę leśną i ochroną przyrody.
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Tab. 2. Formy edukacji leśnej zrealizowanej przez Nadleśnictwo Sucha.
Forma edukacji

2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
zajęć uczestników zajęć uczestników zajęć uczestników zajęć uczestników zajęć uczestników
21
656
13
463
17
624
13
407
14
505

Lekcje terenowe
z przewodnikiem
Spotkania z
18
leśnikiem w szkołach
Spotkania z
7
leśnikiem poza
szkołą
Konkursy leśne
2
Imprezy
6
okolicznościowe
Razem
54
Źródło – Nadleśnictwo Sucha

1092

22

749

333

5

191

75
786

7
6

218
1029

2942

53

2650

413

9

848

9

505

8

314

12

441

16

469

5
10

307
1380

5
4

266
1375

4
4

71
1555

3038

43

3337

47

3105

Oferta edukacyjna Babiogórskiego Parku Narodowego skierowana była do różnych grup
odbiorców: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, dorosłych, osób z różnym stopniem i różnymi
formami niepełnosprawności. Obejmuje ona zajęcia stacjonarne i terenowe. Specjalna oferta
edukacyjna skierowana jest do nauczycieli, dla których Babiogórski Park Narodowy organizuje
warsztaty przyrodnicze bądź kulturowe. Babiogórski Park Narodowy organizował:
1. Zajęcia stacjonarne
Podczas zwiedzania Wystawy Stałej prowadzone są zajęcia pt. "W babiogórskim lesie", w trakcie
których uczestnicy mogą usłyszeć odgłosy lasu łącznie ze śpiewem ptaków zamieszkujących
tereny Babiej Góry. Tematy realizowane podczas spotkań:
-

"Cztery pory roku na Babiej Górze"
"W reglu dolnym BgPN"
"Flora Babiej Góry"
"Szlakami BgPN"
"W babiogórskim lesie"
"Czym zajmuje się Park?"
"Poznajemy piętra roślinne Babiej Góry"
"Formy ochrony babiogórskiej przyrody"
"Dziedzictwo kulturowe mieszkańców Zawoi i Orawy".

Realizowane były również tematy dotyczące zagadnień ogólnych związanych z ekologią i ochroną
przyrody:
- "Recycling",
- "Ekosystem lasu",
- "Formy ukształtowanie powierzchni ziemi",
- "Ekologia"
2. Zajęcia terenowe
Przed budynkiem Dyrekcji BgPN znajduje się Ogród Roślin Babiogórskich, w którym można
zobaczyć najważniejsze gatunki roślin występujące na Babiej Górze. Prowadzone są tutaj zajęcia
edukacyjne "Rośliny Babiej Góry", "Piętra roślinne Babiej Góry".
3. Spotkania edukacyjne na szlakach
Zajęcia edukacyjne organizowane są w terenie, czyli na szlakach. Podczas zajęć uczestnik ma
możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą. Tematyka ścieżek edukacyjnych nawiązuje do
szeroko rozumianej ochrony przyrody, ekologii, kultury i tradycji tego regionu. Każda ścieżka
realizuje odrębny temat. Proponowane ścieżki edukacyjne:
6
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 "Echa pierwotnej puszczy karpackiej" - 2,5 km
 "Mokry Kozub" - 2 km
 "Śladami Wawrzyńca Szkolnika" – 2 km
 "Doliną rybnego potoku"
 "Jak chronimy babiogórską przyrodę" - 4,5 km
 "U źródlisk Morza Czarnego" – 7 km
 "W reglu dolnym" – 2 km
"Odkrywamy Królową Beskidów" to rozbudowana forma spotkania edukacyjnego na szlakach BgPN.
W zajęciach mogą uczestniczyć maksymalnie 15 osobowe grupy dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są
na szlakach Parku, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych takich jak lupy, mini-lornetki, kompasy,
karty pracy, zestawy odczynników. Możliwe jest również przeprowadzenie badania wody i gleby.
Tab. 3. Projekty edukacyjne finansowane przez BgPN.
Rok
20132014

Nazwa projektu
Efekty projektu
Babiogórskie lasy
Publikacje
bogactwem
edukacyjne
przyrodniczym
pogranicza Polski i
Słowacji
2013Obrazy natury Działania
2014
wzmocnienie
edukacyjne
efektywności działań
edukacyjnych BgPN
poprzez modernizację
ekspozycji przyrodniczej
2016 Książka obrazkowa „Na Książka obrazkowa
Babiej Górze” – narzędzie
edukacji ekologicznej”//

Źródło finansowania
Program Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska – Republika Słowacka
INETRREG IIIA

Wartość projektu /zł/
233603,00

NFOŚ

516200,00

WFOŚiGW

15000,00

Źródło – dane z BPN

7. Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata – coroczna akcja ogólnoświatowa organizowana na rzecz
ochrony środowiska
Działania prowadzone przez gminy. W ramach Dnia Ziemi prowadzona jest promocja
proekologicznych postaw i przypominanie o zagrożeniach wywołanych zanieczyszczeniem
środowiska. Odbywały się happeningi, prelekcje m.in. na temat ochrony przyrody, segregacji
odpadów, a także konkursy i zabawy z zakresu ekologii.
W ramach akcji sprzątania świata mieszkańcy, w tym dzieci i młodzież zbierają odpady na terenie
swoich gmin.
8. Zakup literatury fachowej do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej
Literatura z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest nabywana w miarę potrzeb
Wydziału Środowiska.
9. Szkolenia pracowników zajmujących się ochroną środowiska i gospodarką wodną
Pracownicy Wydziału Środowiska uczestniczyli w szkoleniach z zakresu ochrony przyrody, prawa
wodnego.
10. Wdrażanie systemu e-usług publicznych na terenie Powiatu Suskiego
W starostwie powiatowym funkcjonuje ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji
publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i
przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.
W 2016 r. Wydział Geodezji suskiego starostwa rozpoczął wdrażanie projektu „E-usługi w
informacji przestrzennej w powiecie suskim”. Finalizacja prac projektowych pozwoli na m.in.
skrócenie czasu procedowania spraw urzędowych z zakresu informacji przestrzennej,
umożliwienie dostępu do danych i dokumentów związanych z informacją przestrzenną bez
7
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konieczności wizyty w starostwie, dokonywanie opłat i transakcji za pomocą płatności
elektronicznej, obniżenie kosztów procesu uzgadniania dokumentacji, usprawnienie procesów
inwestycyjnych, planowania przestrzennego oraz obrotu nieruchomościami.
Działania projektowe dotyczyć będą znacznej części obszaru powiatu. Zmodernizowana zostanie
ewidencja gruntów i budynków w sześciu miejscowościach (Skawicy, Sidzinie, Grzechyni,
Juszczynie, Bieńkówce i Krzeszowie). Dzięki tej modernizacji uporządkowane zostaną m.in.
granice działek i ewidencja budynków. Zostaną również zaktualizowane użytki w terenach
zabudowanych. Następnie w 21 miejscowościach (Skawica, Sidzina, Grzechynia, Juszczyn,
Bieńkówka, Krzeszów, Hucisko, Targoszów, Białka, Naprawa, Budzów, Zachełmna, Palcza,
Baczyn, Jachówka, Śleszowice, Stryszawa, Zembrzyce, Bystra, Żarnówka i Lachowice)
zdigitalizowane zostaną materiały geodezyjne, takie jak mapy i operaty z robót geodezyjnych.
Będą one dostępne w wersji cyfrowej dla geodetów, architektów i innych profesjonalistów, jak
również dla mieszkańców. Powstaną też dokładne mapy dla wspomnianych wyżej 21
miejscowości. Stworzony zostanie uzupełniany na bieżąco lokalny geoportal. Starostwo
zmodernizuje również swoje serwery geodezyjne, tak, aby można było obsłużyć wszystkich,
którzy będą chcieli zamówić zdalnie materiały geodezyjne.
Wartość projektu to około 9.000.000 zł, z czego 90% pochodziło będzie z dotacji (Regionalny
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego oraz środki z budżetu państwa), a tylko 10%
stanowił będzie wkład powiatu
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III.

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W DZIAŁANIACH NA RZECZ
OCHRONY ŚRODOWISKA

Cel średniookresowy do 2019 r.
Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z zasadą „myśl globalnie,
działaj lokalnie”

Kierunki działań
1. Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej
Program edukacji ekologicznej realizowany jest co roku.
2. Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci
i młodzieży np. organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych z tematyką
środowiskową
Opisano w rozdziale I punkt 2.
3.

Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu ponadgminnym

Opisano w rozdziale I punkt 2.
4. Współdziałanie władz powiatowych z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska
i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony
Do 2014 r. Starostwo wydawało Biuletyn Podbabiogórski w którym były zamieszczane informacje
dotyczące stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony. Od 2015 r. w
Kronice Małopolskiej ukazuje się informator starostwa w którym prezentowane informacje na
powyższe tematy.
5. Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez
wszystkie instytucje publiczne
Opisano w rozdziale I punkt 5.
6. Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej m.in. w zakresie
pszczelarstwa, prowadzenia szkółek leśnych
Działanie prowadzone przez różne instytucje (urzędy miast i gmin, starostwo, nadleśnictwa, park)
i organizacje. Co roku powiat suski finansuje zakup węży dla Kół Pszczelarzy Mioduszyna, Jodła,
dofinansowuje również prowadzenie szkółki Zawojskiego Stowarzyszenia Lasów Prywatnych w Zawoi.

7. Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego i leśnictwa
W ramach realizacji programów rolnośrodowiskowych w latach 2012-2016 były prowadzone
działania z pakietu rolnictwo ekologiczne, w ramach środków Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
Tab. 4. Działania z pakietu rolnictwo ekologiczne na terenie powiatu.
Rok
2012

2013
2014

Gmina
Jordanów
Zembrzyce
Stryszawa
Zembrzyce
Jordanów
Zembrzyce
Stryszawa

Miejscowość
Jordanów
Tarnawa Dolna
Stryszawa
Tarnawa Dolna
Toporzysko
Tarnawa Dolna
Stryszawa

Liczba Beneficjentów
4
1
1
1
1
1
2

Rodzaj pakietu
Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne
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2015
2016

Jordanów
Zembrzyce

Wysoka
Tarnawa Dolna

3
1

Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne

Źródło – dane z Biura Powiatowego ARiMR w Suchej Beskidzka

IV.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY W ŚRODOWISKU

Cel średniookresowy do 2019 r.
Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w
środowisku i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody
Kierunki działań
1. Stworzenie bazy danych o szkodach w środowisku i działaniach naprawczych.
W rejestrze zdarzeń o znamionach poważnej awarii i poważnych awarii prowadzonym
przez GIOŚ 27.05.2013 r. na terenie Suchej Beskidzkiej w wyniku prowadzenia prac
ziemnych nastąpił wyciek gazu ziemnego z rurociągu, ewakuowano 640 osób na czas 1
godziny, PSP zabezpieczyła miejsce zdarzenia i uszczelniła rurociąg, pomieszczenia
zakładu sprawdzono pod względem obecności gazu. Zdarzenie objęte było obowiązkiem
zgłoszenia do GIOŚ zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do
GIOŚ (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58).
5 września 2016 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uruchomił system
teleinformatyczny do prowadzenia rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i
szkód w środowisku oraz rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Jest on
dostępny pod adresem rejestry.gdos.gov.pl.
W rejestrze brak zdarzeń dotyczących powiatu suskiego.
2. Prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku dla
pracowników administracji, sądownictwa oraz podmiotów gospodarczych.
Nie prowadzono szkoleń.
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V.

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH

Cel średniookresowy do 2019 r.
Przyroda i różnorodność biologiczna

Kierunki działań
1. Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych
W poniższej tabeli przedstawiono działania przeprowadzone przez Babiogórski Park Narodowy w zakresie
zachowania i ochrony zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych.
Tab.5. Projekty dotyczące ochrony przyrody zrealizowane przez BgPN.
Rok
Nazwa projektu
2011- Ochrona gatunków i siedlisk
2015
naturowych położonych w
Babiogórskim Parku
Narodowym

Efekty projektu
Źródło finansowania Wartość projektu /zł
W efekcie realizacji projektu wydatnie
Europejski Fundusz
1746365,56
przyczyniono się do wdrożenia priorytetu Rozwoju Regionalnego,
zachowania 76 typów siedlisk zagrożonych Program Operacyjny
w skali Wspólnoty Europejskiej w realiach Infrastruktura i
projektu działania prowadzono na 8
Środowisko na lata
siedliskach przyrodniczych wyróżnionych w 2007-2013
Standardowym Formularzu Danych dla
obszaru PLH 120001 Babia Góra.
Realizacja projektu przyczyniła się również
do wdrożenia realizacji priorytetu
przywracania właściwego stanu siedlisk
przyrodniczych ekosystemów i ostoi
gatunków na obszarach chronionych
Polskim prawem, w tym na obszarach
Natura 2000 zgodnie z dyrektywą
79/409/EWG oraz dyrektywą 92/43/EWG
Poprzez działanie zawarte w projekcie
ukierunkowane na ochronę sichrawy
karpackiej przyczyniono się do realizacji
założeń priorytetu wspierania zachowania
gatunków zagrożonych wyginięciem roślin,
zwierząt i grzybów.
Poprzez prowadzenie strony internetowej
jak również wydane folderu promującego
działania wykonane w ramach projektu oraz
materiałów promocyjnych przyczyniono się
wydatnie do spełnienia założeń priorytetu
związanego z kształtowaniem postaw
społecznych sprzyjających ochronie
środowiska, ochronie przyrody w tym
różnorodności biologicznej i ochronie
krajobrazu, a także zachowań
proekologicznych poprzez szeroko
rozumianą edukację ekologiczną.
Główne efekty rzeczowe:
- Wyhodowano materiał sadzeniowego w
ilości 96 tys.szt sadzonek,
- Odnowiono gatunkami docelowymi jak
jodła, buk, jawor i inne powierzchnię 18,04
ha
-Zabezpieczano upraw przed zwierzyną za
pomocą materiałów włóknistych (surowa
wełna owcza) - gatunki iglaste i za pomocą
plastikowych spiral - gatunki liściaste.
Łącznie zabezpieczono 741 tys. szt.
drzewek
- Prowadzono pielęgnację upraw na łącznej
powierzchni 88,88 ha polegająca na
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2013

2015

wykaszaniu konkurencyjnej roślinności
zielnej.
- Wykonano regulacja zagęszczenia drzewek
i składu gatunkowego młodników na łącznej
powierzchni 110 ha
- Prowadzono kontrolę oraz ograniczenie
populacji korników za pomocą pułapek
feromonowych. Zakup feromonów do
pułapek feromonowych - łącznie 1680 szt.
Obsługa łącznie 840 szt. pułapek (rocznie
210szt).
- Pozostawiono drewno do mineralizacji Łącznie 1600 m3. Dotyczy posuszu
czynnego.
- Przeprowadzono inwentaryzacje stanowisk
inwazyjnych gatunków obcych - niecierpek
gruczołowaty, niecierpek drobnokwiatowy
oraz zabieg ich usuwania
- Przeprowadzono zabiegi mające na celu
zachowanie półnaturalnych nieleśnych
ekosystemów lądowych na drodze usuwania
roślinności drzewiastej i krzewiastej oraz
wykaszania na powierzchni 51,5 ha
- wykupiono 3,97 ha gruntów kluczowych
dla zachowania siedlisk nieleśnych
- dokonano oceny stanu populacji sichrawy
karpackiej i zajmowanych przez nią siedlisk
oraz wykonano działania ochrony czynnej.
- Dokonano oceny skuteczności
przywracania właściwego stanu siedlisk
oraz skuteczności spowolnienia rozpadu
drzewostanu w wyniku ograniczenia
rozwoju kambiofagów.
- Sporządzenie projektu Planu Zadań
Ochronnych dla PLB120011 Babia Góra
- Zakupiono kosiarkę, samochód, 2 zestawy
komputerowe z oprogramowaniem, skaner
Ochrona głuszca Tetrao
1. Działania służące ochronie gatunków- 2 NFOŚiGW
urogallus i cietrzewia Tetrao gatunki (głuszec, cietrzew)
tetrix oraz ich biotopów w Patrole ochronne -306
Babiogórskim Parku
Badania genetyczne
Narodowym
Odłów 3 osobników
2. zakup sprzętu :
 zestawy ski -tourowe – 8 kpl.
 sprzęt optyczny – 2 lunety, 7 lornetek
 *zestaw noktowizyjny – 1 szt.
 *nadajnik do telemetrii- 3 szt.
 *sprzęt do zdalnego prowadzenia
obserwacji – aparaty cyfrowe z
czujnikami ruchu 15 szt., kamery on –
line – 6 szt. *komputery przenośne – 2
szt.,
 *aparaty cyfrowe do dokumentacji
fotograficznej – 3 szt, *teleobiektyw- 1
szt.
3. raport końcowy
„Ochrona najcenniejszych
remont szlaku zielonego: Granica Parku – Fundusz leśny
siedlisk na obszarze
Diablak (1000 mb); platformę widokową na
Babiogórskiego Parku
Przełęczy Brona
Narodowego poprzez
naprawę istniejącej
infrastruktury turystycznej”
Ochrona ekosystemów
Fundusz leśny
1.Odnowienia luk i przerzedzeń – 1,44
leśnych w Babiogórskim
ha/8,64 tys. szt. sadzonek
Parku Narodowym
2. Pielęgnację upraw poprzez wykaszanie
niepożądanej roślinności - 15,37 ha.
3. Czyszczenia późne - 5,22 ha

355143,74

284 922,10

137700,00
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Ochrona
przyrodniczych
Babiogórskiego
Narodowego”

4. Zabezpieczanie upraw i odnowień
naturalnych przed zgryzaniem – 39,95ha /
208 tys. szt. sadzonek
5. Obsługę pułapek feromonowych –210 sz
zasobów.Odnowienie luk i przerzedzeń – 6,35
Fundusz Leśny
ha/38,1 tys. szt. sadzonek
Parku2. Wykaszanie chwastów w uprawach –
18,25 ha
3. Prowadzenie czyszczeń wczesnych – 6,31
ha
4. Prowadzenie czyszczeń późnych bez
pozyskania drewna użytkowego – 5,46 ha
5. Zakup sprzętu pomiarowego z
oprogramowaniem GPS – 2 szt.
6. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną
przy użyciu repelentów – 46,64 ha
7. Zakup repelentu – 1170 kg
8. Obsługa pułapek feromonowych – 210
szt. (w tym zakup feromonów i 2 szt. GPS)
9. Cięcia sanitarne (interwencyjne) - ścinka i
wyróbka sortymentów, zrywka drewna –
11690 m3

1087892,86

Źródło - dane z BPN Zawoja

2. Zachowanie i ochrona połączeń ekologicznych występujących na terenie Powiatu Suskiego
(korytarz ekologiczny: Babia Góra - Jura Krakowsko – Częstochowska, Babia Góra - Pasmo
Brzanki)

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Sucha występują korytarze ekologiczne związane z
krajową siecią ekologiczną ECONET. Przez północno-zachodnią część obszaru terytorialnego
zasięgu Nadleśnictwa Sucha przebiega obszar węzłowy 30k o znaczeniu krajowym Beskidu
Małego, część wschodnią stanowi korytarz ekologiczny 70k - Beskidu Makowskiego i
Wyspowego, natomiast południowozachodnią - obszar węzłowy 40M o znaczeniu
międzynarodowym Beskidu Żywieckiego. Obszary Natura 2000: Na Policy PLH120012, Pasmo
Policy PLB120006, wraz z Babiogórskim Parkiem Narodowym współtworzą istotny element
korytarza ekologicznego przebiegającego równolegle do pasma Karpat. Korytarz ten posiada
rangę krajowego i współtworzy istotny szlak migracji m.in. wilka, niedźwiedzia, rysia.
Równocześnie pasmo to jest elementem węzłowym sieci Econet na terenie Polski a także, jedną z
ostoi Corine. Lokalnie istotną rolę korytarzy ekologicznych pełnią strumienie i inne cieki wodne.
3. Ochrona miejsc i ciągów widokowych oraz dominant krajobrazowych w bliskim
sąsiedztwie Babiogórskiego Parku Narodowego oraz obszarów NATURA 2000 „Babia
Góra”, „Na Policy”, Beskid Mały”, Pasmo Policy
Zadanie realizowane przez Nadleśnictwo, Babiogórski Park Narodowy.
Na terenie Powiatu Suskiego pozostało jeszcze kilka reliktowych hal górskich (Hala Śmietanowa,
Hala Trzebuńska, Hala Krupowa), które nieużytkowane rolniczo pod wypas, stopniowo zarastają.
4. Ochrona terenów położonych w bliskim sąsiedztwie Babiogórskiego Parku Narodowego
oraz obszarów NATURA 2000 „Babia Góra”, „Na Policy”, Beskid Mały”
Zadanie realizowane przez Nadleśnictwo, Babiogórski Park Narodowy.
5.

Podbabiogórze – działania mające na celu pozyskanie środków w ramach EFRROW

W tabeli przedstawiono wykaz projektów zrealizowanych przez Lokalną Grupę Działania
Podbabiogórze w ramach działania Leader wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Tab. 6. Projekty zrealizowane przez LGD Podbabiogórze w ramach EFRROW
Rok
2013

Nazwa projektu
Budowa chodnika dla

Efekty projektu

Kwota
dofinansowania
/zł
Wybudowano chodnika dla pieszych w ramach 247 844,00

Wartość
projektu /zł
781 583,62
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2013

2013

pieszych wraz z robotami którego wykonano roboty ziemne, kanalizację
towarzyszącymi w
deszczową, roboty drogowe, odbudowano
miejscowości Jachówka
przepusty, wykonano kładkę
Budowa chodnika w
Wybudowano chodnik wraz z kanalizacją
260 194,50
Juszczynie przy drodze
deszczową oraz przebudowano sieć
powiatowej Juszczynteletechniczną
Skawica Rotnia w km od 0
+ 520 do 1 + 155 km wraz z
przebudową kolidującej
sieci teletechnicznej. Etap II
Integrowanie systemu
Zakres robót obejmował roboty ziemne,
1 164 461,38
podbabiogórskiej
kanalizację deszczową, roboty drogowe. W
infrastruktury i oferty
ramach operacji wykonano plac szachowy i
rekreacyjno – turystyczno – ścieżkę edukacyjną biegnącą linią chodnika.
sportowej dla mieszkańców
Gminy Budzów.
Rozwój oferty turystyczno - Wykonano podbabiogórskie szachowisko oraz
93 892,00
sportowo - rekreacyjnej wsi oświetlenie boiska piłkarskiego w Bystrej
Bystra poprzez budowę
Podhalańskiej
podbabiogórskiego
szachowiska oraz
wykonanie oświetlenia
boiska piłkarskiego.
Integracja infrastruktury i Wybudowano podbabiogórskie szachowisko
166 901,00
oferty turystyczno wraz z chodnikiem
rekreacyjnej wsi Bystra i
Sidzina poprzez budowę
podbabiogórskiego
szachowiska oraz chodnika
w ciągu drogi powiatowej
K1677 Zubrzyca - Sidzina Bystra - Łętownia.
Budowa kompleksu
Wybudowano kompleks sportowo 452 971,00
sportowo - rekreacyjnego w rekreacyjny w Żarnówce. Zakupiono
Żarnówce wraz ze strefą
wyposażenie
rekreacyjno - sportowo turystyczną podbabiogórskie
szachowiska
Remont nawierzchni placu Realizacja obejmowała remont nawierzchni
46 492,00
do gry w piłkę siatkową
placu do gry w piłkę siatkową oraz utworzenie
oraz utworzenie strefy
strefy rekreacyjno – turystycznej
rekreacyjno - turystycznej podbabiogórskie szachowiska w Kojszówce
podbabiogórskie
(stojaki na rowery, ławki drewniano metalowe,
szachowiska dla
stoły do gry w szachy.
mieszkańców i turystów
przy Szkole Podstawowej w
Kojszówce.
Budowa szachowiska w
Realizacja obejmowała
244 941,00
miejscowości Lachowice 1.
1. Budowę szachowiska tj. placu
wraz z budową i remontem
rekreacji utwardzonego kostką
chodnika prowadzącego do
betonową, wyposażonego w 3 stoliki
placu rekreacji.
do gry w szachy wraz z siedziskami.
Dodatkowo plac wyposażono w
ławeczki, kosze na śmieci, tablice z
zasadami gry.
2. Remont chodnika prowadzącego do placu
rekreacji na odcinku ok. 918m, poprzez
wymianę obrzeży, kostki betonowej,
krawężników, uzupełnienie i wyrównanie
podbudowy.
3. Budowę 622m chodnika prowadzącego do
placu rekreacji
Utworzenie placu
W ramach projektu wykonano plac szachowy
302 169,00 z
szachowego w
wraz z chodnikiem
miejscowości Śleszowice z
budową ścieżki edukacyjnej

521 044,17

500 000,00

146 110,77

255 382,21

722 280,72

72 307,79

455 282,01

698 961,35
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Budowa odkrytej
Wykonano odkrytą ujeżdżalnię, biegalnię oraz
ujeżdżalni, biegalni. Zakup zakupiono komplet szachownic.
kompletu szachownic
Budowa placu zabaw w Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw
Sidzinie
wykonanie robót budowlanych
Budowa wielofunkcyjnego Wybudowano wielofunkcyjne boiska
boiska sportowego wraz ze sportowego (boisko do siatkówki i tenisa
skocznią do skoku w dal
stołowego) , skoczni do skoku w dal,
przy ZSS w Krzeszowie
piłkochwytów, dostarczono wyposażenie
boiska oraz 12 szt. ławeczek
Budowa ogólnodostępnego Wykonano roboty ziemne, położono
monitorowanego placu
nawierzchnię, wyposażono plac zabaw,
zabaw dla dzieci i
wykonano ogrodzenie placu zabaw i roboty
młodzieży jako miejsca
elektryczne
rekreacji na terenie wsi
Zawoja
Budowa parkingu w
wybudowano parking
miejscowości Tarnawa
Dolna wraz ze zjazdem
publicznym z DP nr 1702 K
oraz kanalizacją deszczową
Zagospodarowanie terenu Wykonano remont nawierzchni i utwardzono
przy budynku użyteczności teren z kostki brukowej przy Bibliotece
publicznej nr 467 w
Publicznej, GOPS w Bystrej
centrum miejscowości
Bystra
Odnowa centrum wsi
W ramach projektu wykonano: budowę
Wysoka poprzez budowę parkingu dla mieszkańców oraz zakupiono
parkingu, oraz zakup
komplety biesiadne i namioty
kompletów biesiadnych
oraz namiotów
Budowa wielofunkcyjnegoWybudowano wielofunkcyjne boisko o
boiska
sportowego
nanawierzchni ze sztucznej trawy do gry w piłkę
terenie działek gminnych wsiatkową, streetballa i tenisa ziemnego.
Grzechyni
Modernizacja
Wymiana nawierzchni placu zabaw, wykonanie
ogólnodostępnego
ogrodzenia, wyposażenie placu zabaw,
monitorowanego placu
wykonanie robót elektrycznych, położenie
zabaw dla dzieci i
nawierzchni, wyposażenie placu zabaw,
młodzieży jako miejsca
utworzenie siłowni zewnętrznej.
rekreacji na terenie wsi
Skawica"
Budowa monitorowanego Wykonano boisko do piłki nożnej,
boiska sportowego wraz z wybudowano szachowisko oraz wykonano
podbabiogórskim
roboty elektryczne
szachowiskiem przy
Zespole Szkół w Skawicy
Budowa ogólnodostępnego Wykonano roboty ziemne, położono
placu zabaw wraz z
nawierzchnię, wyposażono plac zabaw
podbabiogórskim
szachowiskiem jako
miejsca rekreacji w Zawoi
Szachowisko w Sidzińskim Wykonano instalację elektryczną kablowej
Skansenie
oświetleniowej i rozdzielczej, zakup
wyposażenia szachowiska.
Utworzenie strefy
Wybudowano podbabiogórskie szachowisko
rekreacyjno – turystycznej wraz z chodnikiem łączącym atrakcyjne punkty
podbabiogórskiego
Gminy Jordanów
szachowiska w Łętowni
Integracja podbabiogórskiej Wybudowano szachowisko wraz z chodnikiem
infrastruktury rekreacyjno - łączącym atrakcyjne punkty Gminy Stryszawa
turystycznej poprzez
budowę szachowiska w
miejscowości Hucisko wraz
z budową chodnika
prowadzącego do placu
rekreacji

236 117,00

339 304,96

90 383,58

147 479,95

99 777,00

287 933,75

105 435,00

166 399,99

95 196,00

158 147,32

85 716,99

55 750,00

71 412,00

110 877,48

53 345,00

115 945,96

67 837,00

104 191,62

257 770,00

394 528,21

38000,00

72 200,00

39 042,00

67 791,41

500 000

895 400,68
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Źródło – na podstawie danych z LGD Podbabiogórze

Ochrona fauny i flory
1. Zachowanie istniejących zbiorników wodnych
Zadanie realizowane przez Nadleśnictwo, Babiogórski Park Narodowy.
2. Stały nadzór nad rozwojem uciążliwego przemysłu
Zadanie realizowane przez WIOŚ, gminy.
Zestawienie kontroli WIOŚ Kraków w 2012 r.
1. Beskidus Sp. z o. o. Zembrzyce 663, 43-210 Zembrzyce
2. Halina Śnieżek-Wilk F.H.U. Ogrodnik, ul. Piłsudskiego 6, 34-200 Sucha Beskidzka,
SKLEP - ul. Wolności 13, 34-220 Maków Podhalański
3. Firma Handlowo-Usługowa "METAL-BAT" Stanisław Kryjak, ul. 3 Maja 67, 34-240
Jordanów
4. Surowce Wtórne Monika Ceremuga, 34-220 Maków Podhalański, Grzechynia 313, Stacja
Demontażu Pojazdów, ul. Przemysłowa b.n., działka nr 9531/25
5. Produkcja Opakowań Drewnianych Józef Jancarz, Kojszówka 85, 34-231 Juszczyn
6. Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4, 34-200 Sucha Beskidzka
7. P.U.P.H. "Drogbud" inż. Kazimierz Sobaniak, 34-222 Zawoja-Podpolice
8. Gmina Budzów - Oczyszczalnia Ścieków w Budzowie, 34-211 Budzów 445
9. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 34-210 Zembrzyce 655 - Oczyszczalnia
Ścieków w Zembrzycach
10. Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych, ul. Wadowicka 4a, 34-200
Sucha Beskidzka
Zestawienie kontroli WIOŚ Kraków w 2013 r.
1. Agro-Serwis Bogumił Rajda, ul. Starowiejska 41B, 34-120 Andrychów, Zakład przy ul.
Mickiewicza 26, 32-200 Sucha Beskidzka
2. Z.P.H. Gawra M&W Mieczysława Maciaszek, ul. Mickiewicza 114, 34-200 Sucha
Beskidzka
3. Gmina Sucha Beskidzka - Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej Oczyszczalnia
Ścieków w Suchej Beskidzkiej, A. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
4. Drzewna Spółdzielnia Pracy „SPÓLNOTA”, Białka k/Makowa Podhalańskiego
5. PACYGA Import-Export, Kuków 86a, 34-206 Krzeszów
6. Pstrąg Zawojski s.c. E. Pyka, A. Mazur, K. Pyka, Zawoja 1346A, 34-22 Zawoja
7. GMINA STRYSZAWA - Oczyszczalnia Ścieków w Stryszawie, Stryszawa 17, 34-205
Stryszawa
8. "ST MIRCZAK" Mirczak Sławomir Produkcja Opakowań Drewnianych i Wyrobów
Tartacznych, Toporzysko, 34-240 Jordanów
9. Surowce Wtórne Monika Ceremuga, Grzechynia 313, 34-220 Maków Podhalański,
Działalność: ul. Przemysłowa, 34-200 Sucha Beskidzka
10. Osoba fizyczna, Naprawa, 34-240 Jordanów
11. Zakład Stolarski Jan Maj, 34-236 Sidzina 274
Zestawienie kontroli WIOŚ Kraków w 2014 r.
1. ELEN Sp. z o.o., ul. Batorego 19/42, 34-100 Wadowice, Zakład w Stryszawie, Stryszawa
287c, 34-205 Stryszawa
2. Gmina Maków Podhalański, Oczyszczalnia Ścieków w Juszczynie, 34-220 Maków
Podhalański
3. "BLACHDOM PLUS" Głuc Jan, ul. Głowackiego 12, 34-220 Maków Podhalański,
Lądowisko nr 256, 34-220 Maków Podhalański, działka nr 9150
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Gmina Jordanów, Oczyszczalnia Ścieków w Łętowni, Rynek 2, 34-240 Jordanów
Urząd Miasta Jordanów, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów
FIDELTRONIK Poland Sp. z o.o., ul. Beniowskiego 1, 34 - 200 Sucha Beskidzka
"ST MIRCZAK" Sławomir Mirczak Produkcja Opakowań Drewnianych i Wyrobów
Tartacznych, Toporzysko, 34-240 Jordanów
8. Surowce Wtórne Monika Ceremuga, Grzechynia 313, 34-220 Maków Podhalański, ul.
Przemysłowa 34, 34-200 Sucha Beskidzka
9. Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych, ul. Wadowicka 4a, 34-200
Sucha Beskidzka
4.
5.
6.
7.

10.

Gmina Zawoja - Oczyszczalnia Ścieków Zawoja Widły, Zawoja 1854, 34-222 Zawoja

11.

Galeria Budzów S.C. Jan Nowak, Małgorzata Sałapat, Stacja paliw, Budzów 281, 34-211
Budzów

12.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa "ZAWOJA" Sp. z o.o.,
Oczyszczalnia Ścieków Centrum, Zawoja 1854, 34-223 Zawoja

13.

Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, Oczyszczalnia Ścieków w
Zembrzycach, Zembrzyce 655, 34-210 Zembrzyce

14.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Stacja Paliw nr 771 w Jordanowie, ul.
Słowackiego, 34-240 Jordanów

15.

KURACJUSZ Kazimierz Gacek, ul. Juliusza Tarnowskiego 2, 34-200 Sucha Beskidzka

16.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SĘCZEK" Mieczysław Zembol,
Naprawa 1, 34-240 Jordanów

Zestawienie kontroli WIOŚ Kraków w 2015 r.
1. Robert Szarek - Robex, Budynek Klubu LKS "NAROŻE", 34-231 Juszczyn
2. Stec Piotr - Usługi Drzewno-Stolarskie, Juszczyn 496, 34-231 Juszczyn, Zakład, ul.
Przemysłowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
3. Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba, Rejonowa Sortownia i
Składowisko Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4A, 34-200
Sucha Beskidzka
4. Surowce Wtórne Monika Ceremuga, Sucha Beskidzka, Przemysłowa 1, 34-200
5. Firma Handlowo-Usługowa "Metal - Bat" Stanisław Kryjak, Jordanów, 3 Maja 67, 34-240
6. Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych, Sucha Beskidzka,
Wadowicka 4a, 34-200
7. Gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański, Szpitalna 3, 34-220
8. Wytwórnia Mas Bitumicznych w Kojszówce, Kojszówka 248 , 34-231
9. Gmina Jordanów, Jordanów, Rynek 29, 34-240
10. Zakład stolarski Michał Dudrak, Maków Podhalański, Białka 339, 34-220
11. Zakład stolarski i usługi transportowe Bogusław Kosek, Juszczyn, Juszczyn 665, 34-231
12. Gmina Sucha Beskidzka - Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej - Oczyszczalnia
ścieków w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, A. Mickiewicza 19, 34-200
13. Andrzej Hrycaj, Firma Usługowo-Handlowa "Max-Bud" S.C., Budzów, b.n., 34-211
14. Firma Handlowo-Usługowa „Metal-Bat” Stanisław Kryjak, ul. 3 Maja 67, 34-240
Jordanów
Zestawienie kontroli WIOŚ Kraków w 2016 r.
1. Wytwórnia Mas Bitumicznych w Kojszówce, Kojszówka 248 , 34-231
2. Gmina Jordanów, Jordanów, Rynek 29, 34-240
3. Krzysztof Pacyga – prowadzący działalność pod nazwą Krzysztof Pacyga PACYGA
IMPORT EXPORT , Krzeszów, Kuków 86a, 34-206
4. Składowisko odpadów Dąbie w Suchej Beskidzkiej sp. Z o.o., Sucha Beskidzka, 34-200
17
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański, Szpitalna 3, 34-220
Gmina Sucha Beskidzka - Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej - Oczyszczalnia
ścieków w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, A. Mickiewicza 19, 34-200
Surowce Wtórne Monika Ceremuga, Sucha Beskidzka, Przemysłowa 1, 34-200
Firma Handlowo-Usługowa "METAL-BAT" Stanisław Kryjak, Jordanów, 3 Maja 67, 34240
Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych, Sucha Beskidzka,
Wadowicka 4a, 34-200
Andrzej Hrycaj, Firma Usługowo-Handlowa "Max-Bud" S.C., Budzów, b.n., 34-211
Zakład stolarski Michał Dudrak, Maków Podhalański, Białka 339, 34-220
Leszek Olszówka Wyroby z drewna, Stryszawa 289B, 34-205
Zakład stolarski i usługi transportowe Bogusław Kosek, Juszczyn 665, 34-231

Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego
1. Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w
należytym stanie tereny zieleni i zadrzewienia.
2. Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących
przyrodniczo
Początkiem 2012 r. na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego została oddana do użytku
ścieżka przyrodnicza „Mokry Kozub”. Głównym walorem tego miejsca jest duże zróżnicowanie
przyrodnicze, ze ścieżki roztacza się przepiękny widok na Babią Górę. Ścieżka edukacyjna
zakłada aktywne poznawanie wielu aspektów przyrody ożywionej i nieożywionej. Wyposażona
została w liczne tablice informacyjne oraz niepowtarzalny plac zabaw.
W tabeli przedstawiono działania przeprowadzone przez Babiogórski Park Narodowy w zakresie
modernizacji szlaków turystycznych i monitoringu ruchu turystycznego.
Tab. 7. Projekty dotyczące szlaków turystycznych zrealizowane przez BgPN.
Rok
Nazwa projektu
Efekty projektu
2012

2013
2014

2014

Źródło
finansowania

Ograniczenie antropopresji wynikającej zremont
szlaku czerwonegoNFOŚiGW
rozwoju
turystyki
na
obszarzePrzełęcz Lipnicka – Sokolica (1283
Babiogórskiego Parku Narodowego poprzezmb),
budowę i modernizację małej infrastruktury
turystycznej oraz monitorowanie presji
turystycznej
Monitoring ruchu turystycznego na terenie Zakup i montaż 7 czujników ruchu Fundusz leśny
Babiogórskiego Parku Narodowego przez
zastosowanie czujników ruchu
Ochrona przyrodniczo cennych siedlisk naRemont: szlaku czarnego ZawojaFundusz leśny
obszarze
Babiogórskiego
ParkuRyzowana - Markowe Szczawiny
Narodowego poprzez poprawę istniejącej(1010 mb),
infrastruktury turystycznej
- szlaku niebieskiego Górny Płaj Szkolnikowe Rozstaje (2300 mb)
oraz platformę z drewnianymi
ławkami w pobliżu Mokrego
Stawku oraz zejścia do Mokrego
Stawku 50 mb.
Ochrona najcenniejszych walorów
Zainstalowano tyczki kierunkowe NFOŚiGW
przyrodniczych Babiogórskiego Parku
na szlakach graniowych,
Narodowego poprzez optymalizację
przeprowadzono modernizację
systemu udostępniania terenu Parku dla
ogrodzeń miejsc odpoczynku oraz
turystów
witaczy na Polanie Krowiarki, w
Zawoi Markowej oaz na Hali

Wartość
projektu /zł/
299500,00

152151,00
707755,00

89600,00

18
Id: 87632B71-7035-4D02-B1A1-EEEAB39C6DDE. Uchwalony

Strona 18

2015

2016

Śmietanowej
„Ochrona przyrodniczo cennych siedlisk naRemont -„Górnego Płaju” naFundusz leśny
obszarze
Babiogórskiego
Parkuodcinku
Skręt
na
Perć
Narodowego poprzez poprawę istniejącejPrzyrodników –
Markowe
infrastruktury turystycznej
Szczawiny (4050 mb);
Markowe Rówienki (75 mb);
I Serpentyna – Przełęcz Lipnicka
(Polana Krowiarki) (175 mb)
Ochrona przyrodniczo cennych siedlisk na Remont Szlak zielony „PerćFundusz Leśny
obszarze
Babiogórskiego
ParkuPrzyrodników” na odcinku Górny
Narodowego poprzez poprawę istniejącejPłaj Sokolica (400 mb) wykonano w
infrastruktury turystycznej wykonano
całości;
Szlak zielony Pośredni Bór Markowe Rówienki” (250 mb)
wykonano (215 mb);
Szlak zielony Granica Parku Diablak (550 mb) wykonano (245
mb)

704113,11

166489,01

Źródło - dane z BPN Zawoja

Cel średniookresowy do 2019 r.
Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej
struktury gatunkowej i wekowej z zachowaniem bogactwa biologicznego
Kierunki działań
1. Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych
Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu wynosiła
około 19025 ha co (4 miejsce w województwie - za powiatem nowotarskim, nowosądeckim,
limanowskim). Zgodnie z zawartymi porozumieniami nadzór nad gospodarką leśną sprawował
 Nadleśniczy Nadleśnictwa Sucha (pow. 13019 ha)
 Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice (pow. 5896 ha)
 Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi (pow. 110 ha)
Nadleśnictwa, park przesyłały do starostwa kwartalne sprawozdania z zakresu sprawowanego
nadzoru. Co roku przeprowadzane były kontrole obejmujące zagadnienia sprawowanego nadzoru,
które wykazały, że nadzór prowadzony jest prawidłowo mimo stwierdzonych uwag.
2. Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów
Od 2012 r. Powiat suski co roku wykonuje uproszczone plany urządzenia lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.
Tab.8. Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu.
Rok

Powierzchnia
planu /ha/
2012
1148
2013
1695
2014
3891
2015
5227
2016
6174
Razem
18135
Źródło - opracowanie własne

własne
49.027,68
34.799,93
47.223,83
46.573,09
51.512,26
229.136,79

Środki /zł/
Dotacja WFOŚiGW
29.999,94
86.972,90
108.670,49
120.195,26
345.838,59

Razem
49.027,68
64.799,87
134.196,73
155.243,58
171.707,52
574.975,38

3. Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów
zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi
Zadanie realizowane przez powiat, w ramach przyznanych środków przez Wojewodę
Małopolskiego.
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Tab. 9. Wykonane zalesienia gruntów prywatnych.

Rok
2012
2014

Miejscowość Powierzchnia /ha/ Kwota dotacji /zł/
Łętownia
0,2880
513,00
Sucha Beskidzka
0,1206
466,56
Toporzysko
0,5958
1146,96

Źródło - opracowanie własne

4. Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów
Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest zgodnie z zasadami: zachowania
trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdzają to przyznawane
regionalnym dyrekcjom LP międzynarodowe certyfikaty.
RDLP Katowice (w tym Nadleśnictwo Sucha) posiada
1. certyfikat PEFC o nr PEFC-12/0058 wydamy przez SGS Polska sp. z o.o. ważny do dnia
20.12.2018 r.
2. certyfikat Forest Stewardship Council NC-FM/COC-016493 ważny od 1.04.2014 r. do
31.03.2019 r.
RDLP Kraków (w tym Nadleśnictwo Myślenice) posiada
1. certyfikat PEFC o nr CSL-723/2014 wydamy przez SGS Polska sp. z o.o. ważny od
12.11.2014 r. 11.11.2017 r.
2. certyfikat Forest Stewardship Council SGS - FM/COC - 010065 ważny od 2.12.2013 r.
do 01.12.2018 r.
Standardy w ramach PEFC zawierają wymagania dotyczące m.in. :
 Zabezpieczenia obszarów leśnych istotnych z ekologicznego punktu widzenia
 Ochrony i wzbogacania różnorodności biologicznej
 Zakazu zmiany lasów w inne formy użytkowania
 Zakazu stosowania szkodliwych substancji chemicznych
 Zakazu wprowadzania gatunków drzewiastych modyfikowanych genetycznie
Zasady gospodarki leśnej zdefiniowane przez FSC zawierają m.in. :
 Korzyści z lasu
 Oddziaływanie na środowisko
 Plan gospodarowania
 Monitorowanie i ocena
 Zachowanie lasów o szczególnej wartości
 Plantacje

5. Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego
Badania stanu zdrowotnego lasów są prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska od 1991 roku w oparciu o krajową sieć stałych powierzchni obserwacyjnych złożoną
obecnie z około 2200 powierzchni założonych w drzewostanach w wieku powyżej 20 lat w lasach
wszystkich kategorii własności. Program monitoringu lasów jest wspólnie realizowany przez trzy
instytucje: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych i
Ministerstwo Środowiska.
W ramach badań monitoringowych przeprowadzane są corocznie na wszystkich powierzchniach
obserwacje szeregu cech morfologicznych koron drzew, obserwacje symptomów i przyczyn
uszkodzeń drzew oraz pomiar pierśnic drzew. Cyklicznie wykonywane są także, na ok. 140
powierzchniach obserwacyjnych, badania chemizmu igliwia i gleb. Ponadto na kilkunastu
wybranych powierzchniach są także prowadzone pomiary meteorologiczne, pomiary
20
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zanieczyszczeń powietrza i opadów atmosferycznych, badania roztworów glebowych, opadu
podkoronowego i spływu po pniach. Stan zdrowotny drzew określany jest przede wszystkim na
podstawie defoliacji, czyli stopnia ubytku aparatu asymilacyjnego koron drzew. Wyniki badań
monitoringowych z 2015 roku wskazują, że udział drzew zdrowych (defoliacja do 10%) wynosił
11,9%, a udział drzew uszkodzonych (defoliacja powyżej 25%) wynosił 16,7%, średnia defoliacja
wynosiła 21,5%. Gatunki liściaste charakteryzowały się nieco lepszą kondycją zdrowotną niż
gatunki iglaste. Wśród gatunków iglastych najniższym poziomem defoliacji charakteryzowała się
jodła. Wyższym poziomem defoliacji charakteryzowała się sosna, a najwyższym – świerk. Wśród
gatunków liściastych najzdrowszy okazał się buk. Na drugim miejscu pod względem kondycji
zdrowotnej znalazła się olsza, a następnie brzoza. Na terenie województwa małopolskiego
zanotowano średni udział drzew uszkodzonych (od 15,1% do 20%).
Stan zdrowotny lasów kształtowany jest pod wpływem czynników o charakterze naturalnym i
antropogenicznym. Wśród nich ważną rolę odgrywają zmiany klimatyczne, w szczególności
niedobór opadów atmosferycznych mający wpływ na stopień zaspokojenia potrzeb wodnych
drzewostanów, zanieczyszczenia powietrza, a także gradacje szkodników owadzich i choroby
grzybowe.
6. Zachowanie istniejących kompleksów leśnych
Zgodnie ze standardami certyfikacji lasów.
7. Prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych
funkcji lasu
Zgodnie ze standardami certyfikacji lasów.
8. Ochrona gleb leśnych
Zgodnie ze standardami certyfikacji lasów.
9. Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym
(pożary, choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci)
a) Ocena stanu zdrowotnego lasów nadleśnictwa.
Generalnie należy stwierdzić, ze stan zdrowotny lasów Nadleśnictwa Sucha jest zadowalający,
przy czym stan zdrowotny buka i jodły należy uznać za dobry a nawet za bardzo dobry, sosny za
dobry, zaś drzewostanów świerkowych, jak również pojedynczych świerków był na ogół
niezadowalający a miejscami zły.
Stan sanitarny drzewostanów Nadleśnictwa, kształtowany poziomem posuszowej higieny lasu,
częstością powstawania i rozmiarem szkód atmosferycznych, presją szkodników wtórnych oraz
realizowanymi przez Nadleśnictwo działaniami porządkującymi (wyróbka posuszu i
wiatrołomów) utrzymywany jest w Nadleśnictwie Sucha na dobrym poziomie.
Tab. 10.Wyniki sanitarnego porządkowania lasu w Nadleśnictwie Sucha
Rok

Pozyskanie
grubizny
ogółem /m3/

2012
2013
2014

53643
50648
60755

Razem
cięcia
sanitarne /
m3/
19838
18387
32805

Razem
Razem
% cięć
% posuszu w % wiatrowałów w
posusz / wiatrowały sanitarnych w
cięciach
cięciach
m3/
/m3/
pozyskaniu / sanitarnych /m3/ sanitarnych /m3/
m3/
13320
6518
37
67
33
13747
4640
36
75
25
6099
26706
54
19
81

Źródło : Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Sucha na okres 01.01.2016 – 31.12.2025

Nasilenia cięć sanitarnych występowały po latach, w których notowano znaczne szkody od
huraganowych wiatrów (wiatrował, wiatrołomy) i śniegołomów, a ponadto najważniejszą
przyczyną tego rodzaju cięć w minionym dziesięcioleciu było zamieranie drzewostanów
świerkowych
Stan zdrowotny drzewostanów Nadleśnictwa Myślenice jest zróżnicowany i zależny od ich składu
gatunkowego. Dobrym stanem zdrowotnym charakteryzują się drzewostany bukowe i jodłowe.
Natomiast stan zdrowotny świerczyn można uznać za trwale osłabiony i niestabilny. Gatunkiem
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liściastym wykazującym najsilniejsze zachwianie zdrowotności jest jesion, na którym wystąpiły
typowe objawy dla zespołu chorobowego określanego jako „zamieranie jesiona”.
b) Zanieczyszczenia powietrza
Zanieczyszczenie powietrza uznawane jest jako jedna z przyczyn zagrażających trwałości lasu.
Szkodliwy wpływ gazów i pyłów przemysłowych do tej pory nie spowodował znaczących szkód
w drzewostanach. Lasy nadleśnictw Sucha i Myślenice należą do I strefy, słabego uszkodzenia
spowodowanego pyłami i gazami. Wzrost emisji przemysłowej przyczynić się może do
pogorszenia stanu zdrowotnego drzewostanów, zwiększenia wydzielania posuszu i wzmożonego
rozrodu szkodników owadzich.
c) Pierwotne szkodniki owadzie.
Ta grupa szkodników nie stanowiła większego zagrożenia w ubiegłym 10-leciu
W lasach Nadleśnictwa prowadzony był monitoring zagrożeń przez te owady poprzez:
 wykładanie pułapek feromonowych;
 wykładanie drzew pułapkowych:
 kontrole występowania foliofagów w drzewostanach iglastych;
 kontrole zagrożenia drzewostanów przez kambio- i ksylofagi;
 ocenę występowania szkodników upraw, młodników i tyczkowin.
Na terenie Nadleśnictwa Myślenice zagrożenie ze strony szkodników liściożernych sosny i
świerka praktycznie nie istnieje. Obserwacje prowadzone nad występowaniem brudnicy mniszki
nie wykazały zagrożenia. Odnotowano foliofagi dęba – zwójkę zieloneczkę i gatunki
towarzyszące.
d) Szkodniki korzeni.
W Nadleśnictwie Sucha nie stwierdzono większych szkód wywołanych przez szkodniki korzeni.
e) Wtórne szkodniki owadzie.
Drzewostany Nadleśnictwa Sucha są w średnim stopniu zagrożone ze strony szkodników
wtórnych. Pomimo iż ma to ścisły związek ze stanem zdrowotnym lasu (określony, jako
zadawalający) oraz stanem sanitarnym, utrzymywanym w Nadleśnictwie na dobrym poziomie,
który ogranicza rozwój potencjalnych zagrożeń ze strony tych szkodników, to jednak działania
podejmowane w ramach cięć sanitarnych często są niewystarczające w celu wyeliminowania
czynnika szkodotwórczego.
Do najgroźniejszych szkodników wtórnych w Nadleśnictwie Sucha należy kornik drukarz oraz
towarzyszący mu rytownik pospolity. Rola tych owadów jest determinująca w stymulowaniu
zamierania drzew i wydzielania posuszu.
Nadleśnictwo Sucha prowadziło w ubiegłym 10-leciu monitoring populacji szkodników wtórnych
w oparciu o ocenę stanu sanitarnego lasu, za pomocą pułapek klasycznych i feromonowych. W
2014 r. stwierdzono kornika na powierzchni 224 ha, w 2015 r. na pow. 577 ha. Częstotliwość
kontroli występowania szkodników wtórnych dostosowana była do zagrożeń.
Drzewostany świerkowe na terenie Nadleśnictwa Myślenice są obecnie silnie zagrożone gradacją
kornika drukarza, a do najbardziej zagrożonych od lat należą drzewostany świerkowe leśnictw:
Sidzina i Toporzysko.
f) Patogeniczne grzyby.
Głównymi chorobami grzybowych na terenie Nadleśnictwa Sucha jest opieńkowa zgnilizna
korzeni i korzeniowiec wieloletni, oraz zdecydowanie rzadziej zamieranie jesionu. Ww.
uszkodzenia doprowadzały do deprecjacji drewna i osłabienia odporności drzew na działanie
wiatru i szkodników owadzich.
Wielki wpływ na zagrożenie opieńkowe wywiera środowisko abiotyczne i biotyczne. Do
abiotycznych czynników zwiększających zagrożenie opieńkowe należą: niedostatek wody - okresy
suszy, podwyższona temperatura i kwaśny odczyn gleby.
Inną chorobą grzybową nie mającą jednak takiego negatywnego znaczenia gospodarczego jak
opieńka jest huba korzeni powodowana przez korzeniowca wieloletniego. Na świerku zgnilizna
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atakuje korzenie i przenika do pnia do wysokości nawet kilkunastu metrów. Proces rozkładu
drewna u starszych świerków ogranicza się niemal tylko do twardzieli dzięki czemu ich funkcje
fizjologiczne odbywają się stosunkowo długo normalnie. Niebagatelne są jednak straty surowca
drzewnego, którego najcenniejsza część jest niszczona przez zgniliznę.
W dużo mniejszym rozmiarze zarejestrowano również zamieranie jesiona. Zamieranie jesiona w
różnych klasach wieku obserwowane w drzewostanach jesionowych lub z jego udziałem,
objawiała się brunatnieniem kory pędów i zamieraniem całych drzew.
Pozostałe patogeny grzybowe (zamieranie jawora, osutki sosny, szara pleśń, mączniak dębu)
występowały lokalnie, na małych powierzchniach, bez większego znaczenia.
W Nadleśnictwie Myślenice największe znaczenie mają:
w szkółkach: zgorzel siewek, choroby osutkowe, opadzinę modrzewia, rdze, skrętak sosny,
zamieranie pędów sosny i innych gatunków - chorobę jesiona, mączniak dęba.
w uprawach i młodnikach oraz w drzewostanach starszych: opieńkowa zgnilizna korzeni, huba
korzeni, choroby osutkowe, zamieranie pędów sosny, skrętak sosny, opadzina modrzewiowa i
zamieranie pędów jesiona. Największe znaczenie spośród chorób grzybowych ma opieńkowa
zgnilizna korzeni. Opanowuje drzewostany (również uprawy i młodniki) w stopniu silnym i często
samodzielnie doprowadza do powstania posuszu.
g) Szkody ze strony zwierzyny łownej.
W Nadleśnictwie Sucha, dużym biotycznym czynnikiem szkodotwórczym, który powoduje istotne
uszkodzenia drzewostanów, głównie w fazie uprawy i młodnika jest zwierzyna płowa. Szkody
wyrządzane przez zwierzynę łowną to jest: spałowanie młodników i drągowin oraz zgryzanie
upraw, stanowią poważny problem utrudniający a czasem uniemożliwiający odnowienia czy
przebudowę drzewostanów. Podstawową przyczyną jest rosnąca dysproporcja pomiędzy
liczebnością zwierzyny a ilością i urozmaiceniem bazy pokarmowej, zwłaszcza w okresie
zimowym, kiedy to znacznie mniejsza jest dostępność pokarmu. Szkody w uprawach (zgryzanie,
wydeptywanie, spałowanie) były wyrządzane przez sarny, jelenie, rzadziej zające oraz dziki. W
starszych fazach rozwojowych drzewostanów np. w młodnikach stwierdzano spałowanie i
czemchanie, których sprawcami były jelenie i sarny. Cierpią w zasadzie wszystkie gatunki,
zarówno iglaste (So, Św, Jd, Md) jak i liściaste (dąb, buk oraz gatunki domieszkowe)
W 2014 r. powierzchnia uszkodzeń spowodowanych przez jeleniowate wyniosła 206 ha, zabiegi
ochronne wykonano na powierzchni 494 ha, w 2015 r. odpowiednio 333 ha i 95 ha.
W Nadleśnictwie Myślenice szkody od zwierzyny łownej
stanowią poważny problem
utrudniający, a czasem uniemożliwiający odnowienia czy przebudowę drzewostanów.
Podstawowymi metodami zabezpieczenia upraw przed szkodami od zwierzyny są:
 grodzenie upraw – sposób najskuteczniejszy, jako jedyny gwarantuje wyprowadzenie na
uprawach gatunków liściastych i modrzewia wraz z jodłą;
 chemiczne zabezpieczanie przed zgryzaniem i spałowaniem gatunków iglastych
i liściastych – repelentami, stosowanymi naprzemiennie;
 palikowanie modrzewia (w trzy paliki);
 pakułowanie gat. liściastych (głównie buka);
 wykładaniu drzew zgryzowych
h) Wpływ czynników atmosferycznych
Z zespołu czynników abiotycznych największy areał zarejestrowanego szkodotwórczego
oddziaływania na las powodowały: susza, śnieg i mróz. Warunki pogodowe, zwłaszcza okresu
wiosny i lata w warunkach Nadleśnictwa Sucha a także szerzej, z obszaru całych lasów
beskidzkich z istotnym udziałem świerka w składach gatunkowych drzewostanów pozostają tym
czynnikiem, który w sposób istotny kształtuje przebieg sytuacji zdrowotnej drzewostanów
świerkowych oraz określa tempo i rozmiar wydzielania się posuszu. Opady i chłodniejsza aura
sprzyjają stabilizacji zdrowotnej drzew i drzewostanów, z kolei susze, zwłaszcza susza mrozowa
na przedwiośniu oraz upały, jako stymulatory choroby opieńkowej, wzmagają zamieranie świerka.
Znaczącym czynnikiem są długotrwałe susze osłabiające głównie sztuczne świerczyny,
uaktywniając opieńkę i wtórne szkodniki owadzie. Wysoka temperatura powietrza oddziałuje
niekorzystnie w drzewostanach porażonych przez opieńkę stymulując jej rozwój. Niewielkie
szkody Niewielkie szkody może również wywołać zgorzel na pniach wystawionych na działanie
słońca w wyniku wylesień. Na całym obszarze Nadleśnictwa Sucha w wyniku wiosennych
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przymrozków przemarzają młode pędy jodły i buka w uprawach i młodnikach. Natomiast mrozy
zimowe uszkadzają igliwie również starszych drzew, zwłaszcza w położeniach grzbietowych, a
także w drzewostanach przerzedzonych, gdzie dodatkowo oddziałuje wiatr i zanieczyszczenie
powietrza. W ostatnich latach, lokalnie obserwowano również szkody spowodowane niskimi
temperaturami głównie na uprawach. Przymrozki najbardziej zagrażają produkcji szkółkarskiej i
sztucznie zakładanym uprawom zlokalizowanym na terenach typowo zmrozowiskowych
(szczególnie na powierzchniach otwartych). Późne przymrozki, również bywają przyczyną
uszkodzeń aparatu asymilacyjnego drzewostanów liściastych. Nie miały one jednak większego
znaczenia gospodarczego.
i) Silne wiatry.
Silne i porywiste wiatry pojawiające się okresowo w nadleśnictwach powodują pojedyńcze lub
małopowierzchniowe uszkodzenia lasów w formie wywrotów i złomów. Nadleśnictwo Sucha
obejmuje obszar leśny, w którym to w ostatnim okresie gospodarczym poważniejsze szkody
atmosferyczne drzewostanów nie miały miejsca. Wiatry wiejące na omawianym terenie
wyrządzają nieznaczne gospodarczo szkody, ze względu na przeważający udział w drzewostanach
buka i jodły, które z zasady są w dużej mierze odporne na tego typu szkody, a także cechują się
złożoną w wielu przypadkach wielopiętrową budową lasu. Nadleśnictwo Sucha (z dominującymi
górskimi obszarami leśnymi), cechuje się częstym występowaniem silniejszych huraganowych
wiatrów oraz intensywniejszych opadów śniegu. Ponadto na zwiększoną podatność na
uszkodzenia (a w szczególności na powstawanie wiatrowałów i śniegołomów) wpływa również
liczny udział świerka w składzie gatunkowym drzewostanów, co przejawia się w dość częstym
występowaniu szkód atmosferycznych w lasach, w tym także szkód o znaczących rozmiarach.
Około 30-40 % drzewostanów Nadleśnictwa Sucha posiada cechę wysokiego ryzyka uszkodzenia
przez wiatr, dotyczy to głównie sztucznych świerczyn. Uszkadzane są drzewostany starszych klas
wieku oraz młodsze opanowane przez opieńkę.
j) Pożary
Lasy Nadleśnictwa Sucha i Myślenice zostały zaliczone do III kategorii - małego zagrożenia
pożarowego. Nadleśnictwa posiadają „Plan postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego”
bieżąco aktualizowany i corocznie uzgadniany z komendami PSP w zasięgu terytorialnym.
Dokument ten zawiera dokładne informacje na temat sił i środków (plan alarmowania sztabu, oraz
jednostek ochrony p-poż.), jakie muszą być wykorzystane na wypadek pożaru. Nadleśnictwo
włącza się również w organizowanie manewrów jednostek PSP i OSP na terenach leśnych. W
okresie 2012 – 2016 na terenie Nadleśnictwa Sucha wystąpił jeden pożar lasu na powierzchni 0,80
ha (2013 r.).
10. Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami rodzimymi
W 2014 r. Instytut Badawczy Leśnictwa realizował temat badawczy „Aktualizacja Krajowego
Programu Zwiększenia Lesistości”.
11. Aktualizacja granicy
przestrzennego

rolno-leśnej

w

miejscowych

planach

zagospodarowania

Zagadnieniem związanym z kształtowaniem granicy rolno-leśnej jest przestrzenne
zagospodarowanie terenów w pobliżu lasów. Chodzi tu głównie o lokalizację budownictwa
mieszkaniowego i zagrodowego na terenach enklaw wśród kompleksów leśnych lub wzdłuż
granicy z lasami. Pojawienie się budynków mieszkalnych i zagród gospodarskich powoduje
zubożenie bogactwa fauny i flory w strefie ekotonowej, następuje zakłócenie spokoju,
wydeptywanie brzegów lasu. Nieprzemyślane decyzje lokalizacyjne powodują problemy związane
z doprowadzeniem mediów do domów lub na plac budowy, kłopoty ze zbudowaniem nowej drogi
dojazdowej, odprowadzeniem ścieków, wywozem śmieci i nieczystości. Efektem tego są dzikie
wysypiska śmieci, studnie kopane w lesie powodujące zanikanie źródlisk wody i przesuszanie
terenu, odprowadzanie ścieków do lasu zanieczyszczających wody gruntowe. Poza tym spadające
gałęzie i złomy drzew powodują niekiedy zniszczenie ogrodzenia i dachów budynków. Rodzi to
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konflikty pomiędzy nadleśnictwem, a właścicielami posesji , którzy domagają się odsunięcia
granicy lasu. Dlatego urzędy gmin wydające decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu przyszłemu inwestorowi winny wymagać właściwego zlokalizowania budynku na działce,
przebiegu wszystkich sieci medialnych, lokalizacji miejsc wysypywania śmieci i odprowadzania
ścieków. Przyszły inwestor powinien wskazać wszystkie te lokalizacje poparte odpowiednią
dokumentacją z zakładu energetycznego, gazowniczego, nadleśnictwa, zarządu dróg itp.

12. Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi
Zasadniczym celem gospodarowania lasami jest stopniowy wzrost lesistości do ok. 30 % w 2010
r. oraz 33% w 2050 r., rozszerzenie zasięgu renaturalizacji obszarów leśnych, wdrażanie zasad
ochrony i powiększania różnorodności biologicznej w lasach poprzez wprowadzanie rodzimych
gatunków oraz przebudowę monokultur.
13. Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia
gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-leśnej w planach
zagospodarowania przestrzennego
Przy zalesianiu gruntów podstawowe znaczenie ma zgodność ich lokalizacji z ustaleniami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wymaganie to związane jest z realizacją
wielu ważnych potrzeb publicznych, w tym: gospodarki wodnej, produkcji rolniczej i hodowlanej,
zachowania ładu przestrzennego oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a także rozwoju
osadnictwa, inwestycji i produkcji przemysłowej. Wynikiem analizy możliwości lokalizacji
zalesień jest planistyczne wyznaczenie granicy lasu, będącej umowną linią zamykającą kontur
gruntowy – określający obecny i przyszły sposób użytkowania gruntów. Do zalesienia mogą być
przeznaczone nieużytki, grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej oraz inne grunty nadające
się do zalesienia, a w szczególności:
 grunty położone przy źródliskach rzek lub potoków, na wododziałach, wzdłuż brzegów
rzek oraz na obrzeżach zbiorników wodnych,
 strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska,
 hałdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, żwirze, torfie i glinie
Grunty przeznaczone do zalesienia wyznacza wyłącznie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
14. Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia
świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
Zadanie realizowane przez Lasy Państwowe, BgPN w ramach sprawowanego nadzoru nad lasami
prywatnymi jak i lasami skarbu państwa.

15. Odnowienie lub przebudowa drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych
spowodowanych czynnikami biotycznymi lub abiotycznymi, zagrażających trwałości
lasów
W okresie 2012 – 2016 nie wystąpiła klęska żywiołowa w wyniku której konieczne byłoby
odnowienie lub przebudowa drzewostanów.
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VI.

RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI
WODNYMI

Cel średniookresowy do 2019 r.
Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchownych i podziemnych w taki
sposób by uchronić gospodarkę od deficytów
Kierunki działań

1. Wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w przedsiębiorstwach
Zadania realizowane przez podmioty gospodarcze.

2. Stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego
Zadania realizowane przez podmioty gospodarcze.

3. Promowanie wprowadzania systemów recyklingu umożliwiających wielokrotne użytkowanie
materiałów
Zadania realizowane przez podmioty gospodarcze.

4. Wspieranie wykonania oczyszczalni ścieków w terenach nieprzewidzianych pod kanalizację
Zadanie realizowane przez gminy.

Oczyszczalnie ścieków w powiecie suskim obsługują około 36,2 % (24,2 % w 2010 r.) ludności
powiatu ogółem. Największą oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie powiatu jest
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Suchej Beskidzkiej. Jej maksymalna
przepustowość może sięgać 380 m3/h i uwzględnia potrzeby rozwojowe miasta Sucha Beskidzka
oraz ościennych gmin Makowa Podhalańskiego i Stryszawy.
W tabeli poniżej przedstawiono wykaz oczyszczalni, które posiadają aktualne pozwolenia
wodnoprawne.
Tab 11. Wykaz oczyszczalni na terenie powiatu z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.
Lp.

Gmina

Miejscowość

Położenie
oczyszczalni

1.

Zawoja

Zawoja

SP 4 Przysłop

2.

Zawoja

Zawoja

Widły

3.

Zawoja

Zawoja

schronisko
Markowe

Charakterystyka
oczyszczalnia BCT-S
Qśr d. = 1,40 m3/d
Qmax r =730 m3/r
Qmax h = 0,08 m3/h
ścieki komunalne po
oczyszczeniu
Qśr d. = 400 m3/d
Qmax r =146000 m3/r
Qmax h = 33,33m3/h
RLM 3387
ścieki z przelewu
burzowego 10 razy/rok
Qśr d. = 972 m3/d
Qmax r =9720 m3/r
Qmax h = 405 m3/h
wody opadowe i
roztopowe
Qśr d. = 3,29 m3/d
Qmax r =6832,80 m3/r
Qmax h = 74,88 m3/h
Qśr d. = 10 m3/d
Qmax r =3659 m3/r

Odprowadzanie
ścieków
do rowu
przydrożnego

Ważność
pozwolenia
wodnoprawnego
28.07.2026

potok Skawica

17.04.2019

potok Skawica

05.10.2024

do ziemi

31.12.2024
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Lp.

Gmina

Miejscowość

Położenie
oczyszczalni
Szczawiny

4.

Zawoja

Zawoja

posterunek
energetyczny
Mosorne

5.

Zawoja

Zawoja

Klasztor O.
Karmelitów
Przysłop

6.

Zawoja

Zawoja

budynki mieszkalne
BPN

7.

Zawoja

Zawoja

budynek prywatny

8.

Zawoja

Zawoja

Centrum

9.

Zembrzyce

Zembrzyce

Zembrzyce

10.

Zembrzyce

Zembrzyce

Beskidus sp.z o.o.

11.

Jordanów

Toporzysko

budynek prywatny

12.

Jordanów

Toporzysko

Toporzysko

13.

Jordanów

Toporzysko

ZS Toporzysko

14.

Jordanów

Toporzysko

OJK Bór

15.

Jordanów

Łętownia

Łętownia

16.

Jordanów

Osielec

Osielec

17.

Jordanów

Naprawa

Naprawa

18.

Maków P.

Maków P.

DPS

Charakterystyka
Qmax h = 2,8 m3/0,5h
RLM =50
Qśr d. = 6,00 m3/d
Qmax r =137 m3/r
Qmax h = 0,375 m3/h
RLM = 46
Qmax = 29,6 m3/d
RLM = 135
Qśr d. = 3,00 m3/d
Qmax r =1478,25 m3/r
Qmax h = 0,3 m3/h
RLM <2000
Q śr d = 0,64 m3/d
RLM >2000
Qśr h. = 1,95 m3/d
Qmax r =17155 m3/r
Qmax d = 61,1 m3/d
RLM =176
ścieki komunalne po
oczyszczeniu
Qśr d. = 672 m3/d
Qmax r =315360 m3/r
Qmax h = 36 m3/h
RLM = 5975
wody opadowe i
roztopowe z pow. 0,1 ha
Qśr d. = 1,6 m3/d
Qmax r =4270,5 m3/r
Qmax h = 47 m3/h
ścieki bytowe po
oczyszczeniu
Qśr d. = 25,0 m3/d
Qmax r =9125 m3/r
Qmax h = 3,1 m3/h
RLM =5975
wody opadowe
Qśr d. = 51,64 m3/d
Qmax r =18849 m3/r
Qmax h = 294,48 m3/h
przydomowa
oczyszczalnia BIO –
HERO maxi V
Qśr d. = 1,09 m3/d
Qmax r =397,9 m3/r
Qmax h =0,065 m3/h
Qśr d. = 0,066 m3/d
Qmax r =0,76 m3/r
Qmax h =277,40 m3/h
RLM = 8
Qśr d. = 0,9m3/d
Qmax r =169,2 m3/r
Qmax h = 0,081 m3/h
RLM = 6
Q max d. = 4,50 m3/d
Qmax r = 1642,4 m3/r
Qmax h = 0,6 m3/h
Oczyszczalnia mech.biol. ze wspom. chem.
Qmax d. = 560 m3/d
Qmax r =204960 m3/r
Qmax h = 46,7 m3/h
RLM =2600
Oczyszczalnia ARBF
Q max = 627 m3/d
RLM =3200
Q d = 13 m3/d
RLM <2000
Oczyszczalnia
ECO - LINE

Odprowadzanie
ścieków

Ważność
pozwolenia
wodnoprawnego

potok Skawica

30.08.2026

do ziemi

30.04.2025

potok Rybny

30.09.2024

potok Skawica

17.09.2017

potok Skawica

15.06.2023

do ziemi
istniejącym
wylotem w km
rowu uchodzącym
do zbiornika
retencyjnego

31.01.2026

rzeka Skawa

10.01.2024

do rowu
melioracyjnego

06.04.2026

do rowu

15.12.2022

potok Dzialski

1.09.2026

do ziemi

22.05.2026

potok Łętownia

12.07.2022

rzeka Skawa

30.03.2020

potok Naprawka

22.05.2026

potok U Królów

30.09.2019
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Położenie
oczyszczalni

Lp.

Gmina

Miejscowość

19.

Maków P.

Maków
Podhalański

budynek prywatny

20.

Maków P.

Juszczyn

stacja paliw

21.

Maków P.

Białka

motel restauracja,
stacja paliw

22.

Maków P.

Maków P.

Maków P.

23.

Maków P.

Białka

Fabios S.A.

24.

Maków P.

Juszczyn

zakład drzewny

25.

Jordanów

Jordanów

z zabudowy
mieszkaniowej

26.

Stryszawa

Stryszawa

27.

Stryszawa

Krzeszów

z budynku szkoły
podst., obiektów
użyteczności
publicznej,
zabudowy
mieszkaniowej
budynek prywatny

28.

Stryszawa

Krzeszów

budynek prywatny

29.

Stryszawa

Krzeszów

Parafia Krzeszów

30.

Stryszawa

Stryszawa

OW „Beskidzki Raj”

31.

Budzów

Budzów

32.

Budzów

Budzów

z budynków
użyteczności
publicznej (SP 1
Budzów,
gimnazjum, urząd
gminy, ośrodek
zdrowia,
przedszkole,
Galeria Budzów s.c.

33.

Budzów

Jachówka

budynek prywatny

Odprowadzanie
ścieków

Ważność
pozwolenia
wodnoprawnego

do rowu

25.09.2025

do ziemi

20.08.2022

do ziemi

20.09.2020

potok Mędralów

5.09.2017

potok Skawica

30.05.2023

do cieku bez
nazwy

30.03.2020

potok Malejówka

30.05.2023

potok Stryszawka

31.07.2024

oczyszczalnia
przydomowa typu ZBF6C
Qśr d. = 0,9 m3/d
Qmax r =328,5 m3/r
Qmax h = 0,081 m3/h
RLM <2000
oczyszczalnia
przydomowa typu ZBF6C
Qśr d. = 0,9 m3/d
Qmax r =328,5 m3/r
Qmax h = 0,081 m3/h
RLM <2000
Qśr d. = 1,20 m3/d
Qmax r =438 m3/r
Qmax h = 0,09 m3/h
RLM <2000
Qmax d. =8 m3/d
Qmax r =2920 m3/r
Qmax h =333,33 l/h
RLM =104
Q śr. =16,2 m3/d
Qmax =0,0675 m3/h
RLM >2000

potok Krzeszówka

15.06.2025

potok Krzeszówka

02.06.2025

do ziemi

28.10.2024

Do ziemi

20.04.2024

potok Paleczka

10.04.2026

Oczyszczalna Bioclere
B16
Qmax d. =0,8 m3/d
Qmax r =292 m3/r
Qmax h =0,033m3l/h
RLM <2000
oczyszczalnia

potok Paleczka

19.05.2026

do cieku bez

14.05.2025

Charakterystyka
Q max = 20 m3/d
ścieki bytowe po
oczyszczeniu
Qśr d. = 0,6 m3/d
Qmax r =292 m3/r
Qmax h = 0,07 m3/h
RLM <2000
Qśr d. = 1,4 m3/d
Qmax r =511 m3/r
Qmax h = 0,131 m3/h
RLM <2000
Qmax d. = 4,5 m3/d
Qmax h = 1,06m3/h
RLM 30
Q max = 11,96 m3/d
RLM =2888
oczyszczone ścieki
przemysłowe
Qmax h. =100 m3/h
Qmax r =600000 m3/r
Qmax d = 1800 m3/d
ścieki bytowe po
oczyszczeniu
Q max = 13,5 m3/d
RLM>2000
Qmax h. =39,00 m3/h
Qmax r =341640m3/r
Qśr. d = 400 m3/d
RLM 2700
Qśr d. = 30,7 m3/d
Qmax r =11205,5 m3/r
Qmax h = 4,44 m3/h
RLM =300
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Lp.

Gmina

Miejscowość

Położenie
oczyszczalni

34.

Budzów

Palcza

budynek prywatny

35.

Budzów

Budzów

dom weselny

36.

Budzów

Budzów

FUH Max Bud s.c.

37.

Sucha
Beskidzka

Sucha
Beskidzka

ul. Wadowicka

Charakterystyka
przydomowa typu BIO
4000
Qśr d. = 0,8 m3/d
Qmax r =292 m3/r
Qmax h = 0,033 m3/h
RLM <2000
oczyszczalnia
przydomowa typu BIO
4000
Qśr d. = 0,9 m3/d
Qmax r =328,5 m3/r
Qmax h = 0,081 m3/h
RLM <2000
Qśr d. =2,59 m3/d
Qmax r = 946,08 m3/r
Qmax h =0,18 m3/h
RLM <2000
Qśr d. =0,6 m3/d
Qmax r = 315,36 m3/r
Qmax h =0,036 m3/h
RLM =3,75
Qśr d. =6000 m3/d
Qmax r = 2555000 m3/r
Qmax h =380,00 m3/h
RLM =11416

Odprowadzanie
ścieków

Ważność
pozwolenia
wodnoprawnego

nazwy

do cieku bez
nazwy

20.03.2025

do ziemi

17.03.2025

potok Jachówka

1.10.2026

rzeka Skawa

1.03.2023

Źródło – opracowanie własne

W poszczególnych gminach w latach 2012-2016 wybudowano również przydomowe
oczyszczalnie ścieków (na podstawie danych z gmin):
- gm. Budzów: 310 szt.,
- gm. Bystra-Sidzina: 60 szt.,
- gm. miejska Jordanów: 140 szt.,
- gm.wiejska Jordanów: 210 szt.,
- gm. Maków Podhalański: 204 szt.,
- gm. Stryszawa: 5 szt.,
- gm. Sucha Beskidzka: 11 szt.,
- gm. Zawoja: 139 szt.,
- gm. Zembrzyce: 32 szt.
5. Modernizacja systemu oczyszczania ścieków w obrębie budynków będących własnością Powiatu
W 2014 r. przeprowadzono odwodnienie budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Makowie Podhalańskim.
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VII.

KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH I OCHRONA
PRZED POWODZIĄ

Cel średniookresowy do 2019 r.
Zabezpieczenie przed skutkami powodzi
Kierunki działań
1. Systematyczna konserwacja rzek i cieków
W poniższych tabelach przedstawiono wykazy prac zrealizowanych na rzekach, potokach powiatu przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Tab. 12 Wykaz prac zrealizowanych przez RZGW na terenie powiatu w 2012 r.
Rzeka, potok

km

Miejscowość

Gmina

Plan /zł/

Wykonanie /zł/

Jałowiec
Kocońka
Wrotkówka
Czerna

2+150-2+250
1+100-1+500
0+250-0+400
0+900-1+200

Zawoja
Kuków
Budzów
Czerna

100 695,00
137 328,00
124 482,00
89 115,00

100 694,75
137 327,35
124 481,17
89 114,30

Sidzina

1+000-2+800

Sidzina

175 241,00

175 240,56

Skawa

53+300-54+100

Juszczyn

83 001,00

83 000,40

Skawa

44+500-48+100

83 911,00

83 910,60

Skawa
Targoszówka
Tarnawka
Paleczka
Stryszawka
Droszczyna

40+000-40+700
1+120-1+180
6+336
0+355-4+780
4+800-5+000

Maków
Podhalański
Zembrzyce
Kuków
Tarnawa Górna
Budzów
Stryszawa

Zawoja
Stryszawa
Budzów
Stryszawa
BystraSidzina
Maków
Podhalański
Maków
Podhalański
Zembrzyce
Stryszawa
Zembrzyce
Budzów
Stryszawa

207 861,00
48 114,00
36 808,00

207 860,66
48 113,07
36 807,75
1 673 584,11
483 862,46

0+100-1+000

Budzów

Budzów

3 796 984,46

Razem

7 040 981,64

Źródło : dane RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni Soły i Skawy zs w Żywcu

Tab. 13 Wykaz prac zrealizowanych przez RZGW na terenie powiatu w 2013 r.
Rzeka, potok

km

Miejscowość

Bystrzanka

0+000-1+400

Bystra

Czerna
Hucisko
Kocońka
Mosorczyk
Palczyca
Paleczka
Romiakówka
Skawica Górna

0+300-2+500
0+000-3+000
1+750-1+830
0+000-1+800
0+000-0+200
13+500-14+000
0+000-0+300
0+900-1+200
0+700-1+500,
2+000-2+250

Stryszawa
Stryszawa
Kuków
Zawoja
Marcówka
Palcza
Lachowice
Zawoja

Skawa

54+800-55+000

Kojszówka

Skawica

0+000-0+300

Białka

Strącze

1+000-1+650

Jordanów

Sidzina

Sidzina

Gmina
BystraSidzina
Stryszawa
Stryszawa
Stryszawa
Zawoja
Zembrzyce
Budzów
Stryszawa
Zawoja
BystraSidzina
Maków
Podhalański
Maków
Podhalański
Jordanów

Plan /zł/

Wykonanie /zł/

30 709,00

30 708,18

41 820,00
37 515,00
175 254,00
40 511,00
21 894,00
17 823,00
28 659,00
23 973,00

40 590,00
36 900,00
175 253,45
39 280,05
21 279,00
17 207,70
27 429,00
0,00

18 432,00

18 431,55

19 557,00

19 557,00

14 564,00

14 563,20

43 050,00

43 050,00
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Sycówka (Na Pańskie)

0+000-3+000

Kojszówka

Ustrzyzna

0+000-0+350

Stryszawka

2+540

Skawa

74+237-74+504

Stryszawa
Sucha
Beskidzka
Jordanów

Maków
Podhalański
Stryszawa
Sucha
Beskidzka
Jordanów

42 066,00

40 863,00

24 354,00

23 739,00

59 849,00

59 848,11

29 268,00

Razem

608 699,24

Źródło : dane RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni Soły i Skawy zs w Żywcu
Tab. 14 Wykaz prac zrealizowanych przez RZGW na terenie powiatu w 2014 r.

Rzeka, potok
Skawa

km
58+350-58+550

Miejscowość
Osielec

Gmina
Jordanów

Plan /zł/
29 926,00

Wykonanie /zł/
29 925,90

Stryszawka

0+900-1+300

Sucha
Beskidzka

Sucha
Beskidzka

69 960,00

69 959,08

Wroński

0+900-0+950

Osielec

20 000,00

20 000,00

Żarnówka

1+200-1+220

Żarnówka

Jordanów
Maków
Podhalański

9 992,00

9 991,29

Jałowiec

2+950-3+000

Zawoja

15 000,00

15 000,00

Skawa

45+500-46+000

Maków
Podhalański

124 999,00

124 998,75

Skawa

53+300-54+100

Juszczyn

Maków
Podhalański

29 914,00

29 913,60

Zasypnica

0+100-2+300

Sucha
Beskidzka

Sucha
Beskidzka

222,00

221,18

Lachówka
Wełcza
Skawica Górna

4+000-4+550
1+600-1+850
0+900-1+200

Strysawa
Zawoja
Zawoja

73 174,00
49 938,00
159 836,00

73 173,13
49 938,00
159 835,54

Kamieniecki

0+000-0+250

Budzów

23 370,00

23 370,00

Stryszawka
Czerna
Paleczka
Skawa

9+400-10+000
0+100-0+400
8+000-8+900
71+300-71+500

138 252,00
182 145,78
104 728,35
50 000,00

0+100-2+300

Stryszawa
Stryszawa
Budzów
Jordanów
Sucha
Beskidzka

138 252,00
182 146,00
104 729,00
50 000,00

Zasypnica

Lachowice
Zawoja
Zawoja
Jachówka
Budzów
Stryszawa
Stryszawa
Budzów
Jordanów
Sucha
Beskidzka

66 649,00

66 649,00

Zawoja
Czatoża
Maków
Podhalański

Razem

1 148 101,60

Źródło : dane RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni Soły i Skawy zs w Żywcu

Tab. 15 Wykaz prac zrealizowanych przez RZGW na terenie powiatu w 2015 r.
Rzeka, potok

km

12+000-12+200
11+000-11+700
58+150-58+300

Miejscowość
Sucha
Beskidzka
Jachówka
Łętownia
Sucha
Beskidzka
Stryszawa
Zawoja
Osielec

Gmina
Sucha
Beskidzka
Budzów
Jordanów
Sucha
Beskidzka
Stryszawa
Zawoja
Jordanów

Stryszawka

2+540

Jachówka
Czarnotowy

5+500-5+650
0+130-0+150

Zasypnica

0+380-1+376

Stryszawka
Skawica
Skawa
Marcówka

0+000-2+600

Marcówka

Budzów

Razem

Plan /zł/

Wykonanie /zł/

264 100,00

264 099,69

60 986,00
13 487,00

60 985,86
13 486,95

58 229,00

58 228,38

49 354,00
118 794,00
24 477,00

49 353,75
118 793,35
24 477,00
1 659 212,96
2 248 637,94

Źródło : dane RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni Soły i Skawy zs w Żywcu
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Tab. 16 Wykaz prac zrealizowanych przez RZGW na terenie powiatu w 2016 r.
Rzeka, potok
Skawa

km
71+700-71+750

Stryszawka

2+540

Stryszawka

3+100-3+250

Paleczka
Stryszawka
Skawa

6+450-6+500
11+935-11+985
40+000-40+300

Miejscowość
Jordanów
Sucha
Beskidzka
Sucha
Beskidzka
Budzów
Stryszawa
Zembrzyce

Gmina
Jordanów
Sucha
Beskidzka
Sucha
Beskidzka
Budzów
Stryszawa
Zembrzyce

Plan /zł/
5 000,00

Wykonanie /zł/
5 000,00

504 483,00

504 482,80

3 979,00

3 858,90

5 000,00
34 988,00
30 000,00

4 434,00
34 987,35
552 763,05

Razem
Źródło : dane RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni Soły i Skawy zs w Żywcu

2. Przystosowanie terenów międzywala do szybkiego reagowania w przypadku powodzi (wycinanie
lasów i zarośli łęgowych, odnowa użytków zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych)
Zadanie realizowane przez RZGW.
3 Stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia powodzią
W dniu 22.12.2013 r. na portalu KZGW zostały opublikowane wizualizacje graficzne map w formie plików
PDF, pod adresem http://mapy.isok.gov.pl . Publikacja wypełnia obowiązek wynikający z Dyrektywy
Powodziowej w zakresie udostępnienia informacji na temat zagrożenia i ryzyka powodziowego.

W dniu 29 listopada 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18
października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru
dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841).
Zgodnie z art. 88f ust. 3 ustawy – Prawo wodne Prezes KZGW, pismami z dnia 14 kwietnia 2015
r., przekazał mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego: dyrektorom
RZGW, Głównemu Geodecie Kraju, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i dyrektorowi
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Następnie dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki
wodnej, zgodnie z art. 88f ust. 4 ustawy – Prawo wodne, przekazali mapy właściwym dyrektorom
urzędów żeglugi śródlądowej, właściwym wojewodom, właściwym marszałkom województw,
właściwym starostom, właściwym wójtom (burmistrzom), właściwym komendantom
wojewódzkim i powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.
4. Opracowanie planu awaryjnego na wypadek powodzi, uwzględniającego ochronę obiektów
wrażliwych na terenie powiatu (np. oczyszczalni ścieków, ujęć wód, terenów zabytkowych
i przyrodniczo cennych, składowisk odpadów, itp.)
Powiat suski posiada Powiatowy Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią. Podobne plany posiadają
gminy.

5. Ochrona przed powodzią – odbudowa i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych
Zadanie realizowane przez RZGW.
6. Zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych
Planowanie przestrzenne na obszarach zagrożonych powodzią opiera się głównie na ustawie z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904,961 i
1250), zwanej oraz ustawie – Prawo wodne, które stanowią podstawę do gospodarowania na obszarach
zagrożenia powodziowego.
Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności
utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe. Zakazy te wynikają
wprost z art. 88l ust. 1 ustawy – Prawo wodne, mają charakter powszechny i obowiązują niezależnie od
uchwalenia na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dyrektor RZGW
może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów, określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią,
jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym.
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7. Zwiększenie lesistości
Wskaźnik lesistości powiatu nie uległ zmianie i wynosi 48,2 %.
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VIII.

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

Cel średniookresowy do 2019 r.
Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej,
rekreacyjnej lub rolniczej

1. Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi.
W Powiecie Suskim - mniej narażonym od innych terenów województwa na antropogeniczne
działanie – gleby wykazują podwyższoną zawartość metali ciężkich. Przyczyną jest czynnik
geologiczny. 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.
Podczas badań w Powiecie Suskim wykazano, że 80 % gleb użytkowanych rolniczo na terenie
gmin Bystra–Sidzina, Maków Podhalański, a w gminie Jordanów nawet 90 % posiada odczyn
bardzo kwaśny (pH do 4,5) i kwaśny (pH 4,6 – 7,2). 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 Suskim wymagają wapnowania. Brak wapnowania grozi
zwiększeniem zawartości metali ciężkich w produktach rolnych. Gleby Powiatu Suskiego
charakteryzują się zróżnicowaniem w zawartości poszczególnych metali ciężkich.

2. Przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód
powierzchniowych.

3. Obserwacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
Państwowy Instytut Geologiczny w ramach realizacji Projektu SOPO przygotował wstępne
informacje dotyczące problematyki ruchów masowych na obszarze Polski pozakarpackiej. Na
mapach poszczególnych województw zostały przedstawione zasięgi obszarów predysponowanych
do występowania ruchów masowych oraz dotychczas udokumentowane osuwiska, badane na
przestrzeni ostatnich 30-40 lat. W ten sposób zostały wskazane rejony, gdzie nie wyklucza się
możliwości rozwoju ruchów masowych

4.

Przeciwdziałanie erozji gleb poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów na gruntach o nachyleniu
powyżej 10 %.

Obszar województwa małopolskiego to obszar najbardziej w skali kraju narażony na erozję wodną
oraz wąwozową co skutkuje trwałymi zmianami warunków przyrodniczych.
Biorąc pod uwagę strukturę zagrożenia erozją wodną i występowania sieci wąwozowej,
najbardziej narażone na degradację erozją są tereny pogórzy i górskie w granicach m.in. powiatu
suskiego.

5.

Ograniczanie erozji wodnej i wietrznej gleby poprzez możliwie jak najdłuższe utrzymywanie
pokrywy roślinnej w postaci wprowadzenia upraw wieloletnich oraz wsiewek i poplonów.

Ocenę potencjalnego zagrożenia erozją wietrzną dokonuje się z uwzględnieniem kilku
podstawowych kryteriów determinujących występowanie i nasilenie erozji wietrznej, takich jak:
typ rzeźby terenu, podatność gleb na deflację i stopień lesistości terenu. Zagrożenie erozją
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wietrzną na terenie województwa małopolskiego jest niewielkie a silny stopień nasilenia erozji
szacuje się, że występuje tylko na 0,1% jego powierzchni.

6.

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.

Zadanie realizowane przez właścicieli użytkujących grunty.

7.

Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki
antropogeniczne.

Zadanie realizowane przez właścicieli użytkujących grunty.

8.

Minimalizowanie przeznaczenia gruntów ornych o najwyższych klasach bonitacyjnych na cele
nierolnicze i nieleśne.

Ilość wydanych decyzji przez Starostę Suskiego zezwalających na trwałe wyłączenie gruntów
rolnych z produkcji rolnej
2012 r. - 21
2013 r. - 21
2014 r. - 24
2015 r. - 21
2016 r. - 26

9.

Realizacja programu rekultywacji gleb zdegradowanych na obszarach rolniczego użytkowania, w
tym ich zalesianie gatunkami rodzimymi.

10. Zrekultywowanie

gleb

zdegradowanych

w

kierunku

rolnym,

leśnym

i

rekreacyjno-

wypoczynkowym.

Zadanie realizowane przez właścicieli użytkujących grunty.

11. Rekultywacja

terenów na których występuje zanieczyszczenie gleb, ziemi lub niekorzystne
przekształcenie terenu, w tym poprzemysłowych i starych składowisk.

Zadanie realizowane przez właścicieli użytkujących grunty.

12. Właściwe

kształtowanie ekosystemów rolnych z wykorzystaniem otaczających je systemów
naturalnych i ich zdolności do autoregulacji m.in. poprzez wdrażanie programów rolnośrodowiskowych.

Tab. 17. Zestawienie realizacji programów rolnośrodowiskowych w latach 2012-2016 w powiecie suskim.
Rok

Gmina

Miejscowość

2012

Jordanów

Jordanów
Wysoka

Liczba
Beneficjentó
w
4
2

Toporzysko

1

Łetownia

3
1
1

Stryszawa

Śleszowice
Tarnawa
Dolna
Krzeszów
Lachowice
Stryszawa

Jordanów

Jordanów

4

Zembrzyce

2013

1
2
1

Rodzaj pakietu
Rolnictwo ekologiczne
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt
w rolnictwie
Ekstensywne trwałe użytki zielone
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk
przyrodniczych poza obszarami Natura 2000
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w
rolnictwie
Rolnictwo ekologiczne
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w
rolnictwie
Ekstensywne trwałe użytki zielone
Rolnictwo ekologiczne
Ekstensywne trwałe użytki zielone
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Jordanów

Wysoka
Toporzysko

2
1

Łetownia
Śleszowice
Tarnawa
Dolna
Lachowice
Stryszawa

2
1
1

Jordanów

Krzeszów
Jordanów

1
2

Jordanów

Wysoka

3

Łętownia

1

Toporzysko
Śleszowice
Tarnawa
Dolna
Stryszawa
Krzeszów
Lachowice

1
1
1

Jordanów
Jordanów

Jordanów
Wysoka
Łętownia

2
3
2

Zembrzyce

Tarnawa
Dolna
Śleszowice
Stryszawa

1

Jordanów

Łętownia
Wysoka
Jordanów

1
2
2

Stryszawa

Stryszawa

2

Zembrzyce

Śleszowice
Tarnawa
Dolna

1
1

Zembrzyce

Stryszawa

2014

Zembrzyce

Stryszawa

2015

Stryszawa

2016

Jordanów

2
2

2
1
2

1
2

Rolnictwo ekologiczne Ochrona zagrożonych gatunków
ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura
2000 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych
zwierząt w rolnictwie
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w
rolnictwie
Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne Zachowanie zagrożonych zasobów
genetycznych zwierząt w rolnictwie
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w
rolnictwie
Ekstensywne trwałe użytki zielone
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk
przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 Zachowanie
zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
Rolnictwo ekologiczne
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w
rolnictwie
Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne
Ekstensywne trwałe użytki zielone
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w
rolnictwie
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt
w rolnictwie
Zachowanie zagrożonych
zasobów genetycznych zwierząt
w rolnictwie
Rolnictwo ekologiczne
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk
przyrodniczych poza obszarami Natura 2000
Rolnictwo ekologiczne
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w
rolnictwie
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt
w rolnictwie
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w
rolnictwie
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt
w rolnictwie
Ochrona zagrożonych gatunków
ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt
w gospodarstwie
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w
rolnictwie
Rolnictwo ekologiczne

Źródło – dane z Biura Powiatowego ARiMR w Suchej Beskidzkiej

Cel średniookresowy do 2019 r.
Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego i
rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

1. Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich
udokumentowanych złóż wraz z zapisami uniemożliwiającymi ich trwałe
zainwestowanie.
2. Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin.
W okresie 2012 – 2016 nie prowadzono rekultywacji terenów po eksploatacji kopalin.
3. Kontrola stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin bez wymaganej
koncesji i naliczanie opłat eksploatacyjnych w przypadku nielegalnej działalności.
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Id: 87632B71-7035-4D02-B1A1-EEEAB39C6DDE. Uchwalony

Strona 36

W okresie 2012 – 2016 nie prowadzono postępowań dotyczących wydobywania kopalin bez
wymaganej koncesji.
4. Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych.
W tabeli przedstawiono zestawienie ilości poszczególnych rodzajów zadań z zakresu prawa
geologicznego prowadzonych przez powiat.
Tab. 18. Zadania z zakresu prawa geologicznego zrealizowane w okresie 2012 – 2016
Rodzaj zadania

2012

2013

2014

2015

2016

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych w
zakresie hydrogeologii
Zatwierdzanie projektów robót geologicznych w
zakresie geologii inżynierskiej
Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej
Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej
Zgłaszanie projektów robót geologicznych celem
wykorzystania ciepła ziemi
Inne dokumentacje geologiczne
Opiniowanie mpzp w zakresie terenów
zagrożonych ruchami masowymi ziemi

10

2

14

14

12

1

1

4

10

8

8
0

4
5

9
5

0

13

7

0
28

20
35

16
33

4

1

4

Źródło – opracowanie własne
5. Dążenie do uzyskiwania informacji z jednostek ministerialnych i wojewódzkich o ilości,
rodzaju i miejscu prowadzenia wydobycia złóż.

Starostwo otrzymuje co roku z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego
Instytutu Badawczego publikacje Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce, zawierające
informacje na temat
udokumentowanych złóż.
6. Opiniowanie studiów i planów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W 2014 r. Starostwo prowadziło 24 sprawy dotyczące opiniowanie mpzp w zakresie terenów
zagrożonych ruchami masowymi ziemi, w 2015 r. takich spraw było 35, w 2016 r. 33 sprawy.
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W tabeli 19 poniżej zestawiono złoża kopalin występujące w Powiecie Suskim, wg stanu zasobów na 31.12.2016 r. (wg. Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce,
wg stanu na 31.12.2016 r., Państwowy Instytut Geologiczny)
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Zagospodarowanie

Pow.
złoża
[ha]

Zasoby
geologicz
ne
[tys. ton]

Zasoby
przemysło
we
[tys. ton]

Wydobyci
e [tys.
ton]

złoże rozpoznane wstępnie

27,10

47 980

-

-

złoże zagospodarowane

1,74

339

-

3

kamienie drogowe i
budowlane

złoże zagospodarowane

2,45

136

-

0

Palcza III

kamienie drogowe i
budowlane

złoże rozpoznane
szczegółowo

2,55

1 759

-

-

BystraSidzina

Sidzina

kamienie drogowe i
budowlane

złoże o zasobach
prognostycznych

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

6.

Jordanów,
BystraSidzina

Toporzysko
Głaza

kamienie drogowe i
budowlane

złoże rozpoznane wstępnie

19,37

24 820

-

-

7.

Jordanów

Osielec

kamienie drogowe i
budowlane

złoże zagospodarowane

33,70

70 761

30 830

252

8.

Jordanów

Osielec II

kamienie drogowe i
budowlane

eksploatacja złoża
zaniechana

1,07

235

-

-

9.

Jordanów

Toporzysko
Działy

kamienie drogowe i
budowlane

złoże rozpoznane wstępnie

22,70

32 875

-

-

1
0.

Stryszawa

Kurów

kamienie drogowe i
budowlane

złoże rozpoznane wstępnie

20,62

17 800

-

-

1
1.

Stryszawa

LachowiceStryszawa

gazy ziemne

złoże rozpoznane
szczegółowo

236,20

240,00 mln
m3

-

-

1
2.

Stryszawa

Sikorowiec

kamienie drogowe i
budowlane

złoże rozpoznane wstępnie

13,62

13 556

-

-

1
3.

Zembrzyc
e,
Mucharz

GórkaMucharz

kamienie drogowe i
budowlane

złoże zagospodarowane

5,81

4 833

3 430

96

1
4.

Zembrzyc
e

Tarnawa
Dolna

kamienie drogowe i
budowlane

eksploatacja złoża
zaniechana

3,23

1 571

-

-

L
p.

Gmina

Nazwa
złoża

1.

Budzów,
Sułkowice

Harbutowice

2.

Budzów

Palcza

kamienie drogowe i
budowlane
kamienie drogowe i
budowlane

3.

Budzów

Palcza II

4.

Budzów

5.

IX.

Kopalina

ŚRODOWISKO A ZDROWIE

Cel średniookresowy do 2019 r.
Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony
środowiska z sektorem zdrowia

1. Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi szczególnie w odniesieniu do
zawartości w wodzie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
trihalometanów (THM) oraz metali ciężkich
We wszystkich wodociągach prowadzono badania wody w ramach monitoringu kontrolnego i
przeglądowego – również przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach kontroli
wewnętrznej jakości wody do spożycia. Częstotliwość poboru próbek wody dostosowana była
do wielkości produkcji wody.
Monitoring przeglądowy obejmował następujące parametry wody: mętność, barwa, zapach,
smak, odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, twardość ogólna,
amoniak (amonowy jon), azotany, azotyny, chlorki, żelazo, mangan, utlenialność, fluorki,
ołów, kadm, chrom ogólny, arsen, glin, trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, Σ
THM, 1,2-dichloroetan, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, siarczany, miedź, nikiel, rtęć, sód,
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antymon, selen, benzo(a)piren, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Σ
pestycydów, alachlor, cyjanki, ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w 22 ºC po 72 h
inkubacji, bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml, Enterokoki (paciorkowce
kałowe) w 100 ml.
W monitoringu kontrolnym woda badana była pod względem fizyko-chemicznym,
mikrobiologicznym oraz organoleptycznym w zakresie: mętność, barwa, zapach, smak,
odczyn (pH), przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C, amoniak (amonowy jon),
bakterie grupy coli w 100 ml, Escherichia coli w 100 ml.
2014 r.
W roku 2014 nadzorowano ogółem 58 wodociągów zaopatrujących ludność powiatu suskiego
w wodę do spożycia.
W związku z prowadzonym nadzorem nad jakością wody do spożycia wydano 9 decyzji
zakazujących użytkowania wody i 12 decyzji warunkowego dopuszczenia wody do spożycia.
Próbki wody kwestionowano głównie za niewłaściwą jakość bakteriologiczną. Najczęściej
przyczyną kwestionowania próbek wody były wykryte: bakterie grupy coli, E. coli,
sporadycznie - Enterokoki kałowe i bakterie Clostridium oraz ponadnormatywna ogólna
liczba drobnoustrojów. Przyczyną kwestionowania próbek wody pod względem fizykochemicznym były przede wszystkim: mętność oraz nadmierne stężenia: żelaza, manganu,
glinu.
Jakość wody pitnej pochodzącej z przedsiębiorstw wodociągowych nie wykazywała
większych nieprawidłowości, poza pojedynczymi incydentami przekroczenia dopuszczalnych
wartości parametrów mikrobiologicznych, szczególnie w okresie intensywnych opadów i
innych zjawisk atmosferycznych.
Tylko 1 wodociąg sklasyfikowano jako zły ze względu na niewłaściwą jakość
mikrobiologiczną wody – ZOD w Makowie Podhalańskim.
Najgorzej stan sanitarny wody przedstawiał się w małych ujęciach lokalnych zaopatrujących
w wodę szkoły – głównie na terenach wiejskich. Na koniec 2014 roku 4 obiekty z tej grupy
oceniono, jako złe pod względem bakteriologicznym (Szkoła Podstawowa Hucisko, SP
Jachówka, Szkoła Podstawowa Zawoja Gołynia, SP i Przedszkole Osielec). Wydano 15
decyzji zakazujących użytkowanie wody lub warunkowe dopuszczenie wody do użytkowania.
2015 r.
W powiecie suskim w 2015 roku nadzorowano 24 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w
wodę oraz 33 inne podmioty zaopatrujące w wodę obiekty użyteczności publicznej
W związku z prowadzonym nadzorem nad jakością wody do spożycia stwierdzono przypadki
zanieczyszczenia bakteriologicznego wody lub przekroczenie dopuszczalnych parametrów
fizyko-chemicznych (mętność, amoniak, żelazo). Wydano 2 decyzje zakazujące użytkowania
wody oraz 10 decyzji warunkowego dopuszczenia wody do spożycia (po przegotowaniu).
Liczba wydanych w tym zakresie decyzji była większa w porównaniu z rokiem ubiegłym o
blisko 30%. Okresowo wyłączano wodę do spożycia w 6 wodociągach zbiorowego
zaopatrzenia w wodę – co stanowi 24% ogółu, w 5 wodociągach dopuszczano warunkowe
użytkowanie wody (21%). Liczba wydanych w tym zakresie decyzji była większa w
porównaniu z rokiem ubiegłym o blisko 30%.
W roku 2015 w grupie małych wodociągów lokalnych zakwestionowano 24 próbki wody – w
niektórych kilkakrotnie. Przyczyną kwestionowania były głównie zanieczyszczenia
bakteriologiczne oraz ponadnormatywne wartości mętności. Są to wodociągi zaopatrujące
szkoły i ośrodki zdrowia – głównie na terenach wiejskich. Na koniec 2015 roku w 1 obiekcie
z tej grupy - SPZOZ Naprawa – stwierdzono brak przydatności wody do spożycia.
Biorąc pod uwagę systematycznie stwierdzane zanieczyszczenia wody do spożycia pobieranej
w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego - zgodnie z ustalonym harmonogramem
i częstotliwością - w 7 obiektach stan sanitarny wody oceniono jako zły (SP Hucisko, SP
Kurów, SP Jachówka, ZSP Palcza, SP Wieprzec, SP i Przedszkole Osielec, ZSP Lachowice).
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W kolejnych 11 jakość wody pod względem sanitarnym oceniono jako niepewny (tabela
powyżej) - woda wykazywała zmienną jakość, zwłaszcza pod względem bakteriologicznym.
Stanowi to blisko 2/3 nadzorowanych obiektów.
2016 r.
W ramach nadzoru nad jakością wody do spożycia nadzorem objęto 58 wodociągów: 24
wodociągi miejskie i gminne oraz 34 wodociągi lokalne. Z wodociągów tych pobrano łącznie
298 próbek wody do spożycia, zakwestionowano 36 (12%) – o 2 % mniej niż w roku 2015.
Wydano 13 decyzji stwierdzających brak przydatności wody do spożycia (spadek o 7 w
stosunku do roku 2016) oraz 9 decyzji o warunkowej przydatności do spożycia (wzrost o 7
decyzji w stosunku do 2016 roku). Przyczyną tego stanu były głównie zanieczyszczenia
bakteriologiczne (bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki) oraz zawyżone wartości
mętności.
Największe problemy z wodą miał wodociąg miejski w Jordanowie, który za rok 2016
oceniono jako zły. Niewłaściwą lub zmienną jakość wody stwierdzano w gminach:
Stryszawa, Budzów, Zawoja, Bystra i Jordanów.
W 2016 r. liczba kwestionowanych próbek wody pitnej pochodzącej z przedsiębiorstw
wodociągowych wzrosła znacznie w porównaniu z rokiem 2015. W związku z prowadzonym
nadzorem nad jakością wody do spożycia wydano 20 decyzji zakazujących użytkowania
wody i 9 decyzji warunkowego dopuszczenia wody do spożycia. Liczba wydanych w tym
zakresie decyzji była większa w porównaniu z rokiem ubiegłym o blisko 30% (21).
W roku 2016 w związku z prowadzonym monitoringiem przeglądowym wydano oceny
okresowe (roczne) dla 17 obiektów. Na podstawie badań parametrów zawartych w zał. nr 1 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) – wodę oceniono jako
przydatną. Były to badania jednokrotne. Biorąc jednak pod wszystkie badania wykonane w
roku 2016 - także w monitoringu kontrolnym zgodnie z ustalonym harmonogramem i
częstotliwością - w 10 obiektach stan sanitarny wody oceniono jako niepewny (SP Jachówka,
SP 2 w Budzowie, Przedszkole i Szkoła w Naprawie Przedszkole Osielec, OZ Osielec, SP
Zawoja Gołynia, SPSK SP w Kurowie i Hucisku, ZS Skawica, OZ Skawica).
2. Prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze szczególnym
uwzględnieniem narażania na czynniki biologiczne oraz substancje chemiczne
niebezpieczne
2014 r.
W ewidencji Nadzoru Higieny Pracy PSSE - Sucha Beskidzka znajdowało się 258 zakładów,
w których zatrudnionych było 5559 pracowników. W 2014 r. przeprowadzono ogółem 101
kontroli sanitarnych w 91 zakładach pracy, w których zatrudnionych było 2299 pracowników.
Przeprowadzono:
 37 kontroli w zakładach stosujących w działalności substancje chemiczne i ich
mieszaniny - w 37 zakładach,
 1 kontrolę dystrybutora substancji chemicznymi i ich mieszanin – w 1 zakładzie
zajmującym się obrotem mieszaninami chemicznymi
 2 kontrole w ramach nadzoru nad produktami biobójczymi, w 2 obiektach
wprowadzających do obrotu produkty biobójcze,
 2 kontrole w ramach nadzoru nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3 - w 2
zakładach stosujących prekursory narkotyków kategorii 2 i 3,
 17 kontroli w zakresie substancji, preparatów, czynników lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy w 12 zakładach,
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 66 kontroli w ramach nadzoru nad czynnikami biologicznymi w środowisku pracy, w
63 zakładach.
Wydano ogółem 21 decyzji z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego, obejmujących łącznie
47 nakazów.
a) Nadzór nad substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami
technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

-

W ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej
zarejestrowanych było 26 zakładów, w których występowały czynniki lub procesy
technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
W roku sprawozdawczym przeprowadzono 17 kontroli, w 12 zakładach, w których
zatrudnionych było ogółem 202 pracowników. I tak w narażeniu na:
- chromiany
3 pracowników,
- promieniowanie jonizujące
2 pracowników,
- pył drewna twardego
197 pracowników.
W wyniku badań i pomiarów czynników szkodliwych stwierdzono przekroczenie pyłów
drewna twardego - dla zatrudnionych 2 pracowników. W 2 kontrolowanych zakładach,
stwierdzono uchybienia:
brak rejestru prac, brak rejestru pracowników,
nie przesłano informacji do MPWIS.
Wydano 2 decyzje nakazowe.
W 2014 r. nie wydano decyzji stwierdzających chorobę zawodową u pracowników
narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszaninami, czynnikami lub
procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
b) Nadzór nad czynnikami biologicznymi

-

W ewidencji PSSE w Suchej Beskidzkiej łącznie zarejestrowanych było 183 zakłady, w
których występują szkodliwe czynniki biologiczne. W 2014 r. skontrolowano 63 zakłady, w
których przeprowadzono 66 kontroli w ramach nadzoru nad czynnikami biologicznymi w
środowisku pracy. W narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne zatrudnionych było 869
pracowników, w tym:
2 grupa zagrożenia
869 pracowników,
3 grupa zagrożenia
281 pracowników.
W wyniku przeprowadzonych kontroli, w 3 zakładach pracy stwierdzono uchybienia w
zakresie czynników biologicznych:
- brak oceny ryzyka zawodowego dotyczącej czynników biologicznych , brak szkoleń
pracowników,
- brak rejestru prac /gr. 3 zagrożenia /,
- brak rejestru pracowników pracujących w narażeniu na czynniki biologiczne gr. 2
zagrożenia,
- brak oceny ryzyka zawodowego dotyczącej czynników biologicznych.
Wydano decyzje nakazowe w tym zakresie.
W zakładach znajdujących się w ewidencji NHP – nie stwierdzono chorób zawodowych
pracowników wykonujących pracę w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne.
Natomiast w 2014 r. wydano 2 decyzje stwierdzające chorobę zawodową wśród
pracowników zatrudnionych na stanowisku rolnik we własnych gospodarstwach rolnych,
pracownik leśny - narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne.
c) Kontrola warunków pracy podczas zabezpieczania /usuwania wyrobów zawierających
azbest
W 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej otrzymał 1
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zgłoszenie dotyczące przystąpienia do prac związanych z usunięciem odpadów zawierających
azbest znajdującym się na obiekcie budowlanym. Przeprowadzono 1 kontrolę podczas
usuwaniu wyrobów zawierających azbest: płyt azbestowo – cementowych. Uchybień nie
stwierdzono.
W 2014 r. nie wydano decyzji stwierdzających chorobę zawodową u pracowników
narażonych na azbest.
2015 r.
W ewidencji Nadzoru Higieny Pracy PSSE - Sucha Beskidzka znajdowało się 257 zakładów,
w których zatrudnionych było 6511 pracowników. W 2015 r. przeprowadzono ogółem
92 kontrole sanitarne w 84 zakładach pracy, w których zatrudnionych było 2918
pracowników.
Przeprowadzono:
- 32 kontrole w zakładach stosujących w działalności substancje chemiczne i ich
mieszaniny - w 40 zakładach,
- 2 kontrolę w ramach nadzoru nad produktami biobójczymi, w 1 kontrolę obiektach
wprowadzających do obrotu produkty biobójcze,
- 16 kontroli w zakresie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy - w 15 zakładach,
- 29 kontroli w ramach nadzoru nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku
pracy, w 29 zakładach.
Wydano ogółem 14 decyzji z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego, obejmujących łącznie
55 nakazów.

-

a) Nadzór nad substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami
technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
W ewidencji PSSE w Suchej Beskidzkiej zarejestrowanych było 26 zakładów, w których
występowały czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym w środowisku pracy.
W roku sprawozdawczym przeprowadzono 16 kontroli, w 15 zakładach, w których
zatrudnionych było ogółem 222 pracowników, w tym 14 kobiet. W narażeniu na:
promieniowanie jonizujące
4 pracowników,
pył drewna twardego
218 pracowników.
W wyniku badań i pomiarów czynników szkodliwych stwierdzono przekroczenie pyłów
drewna twardego - dla zatrudnionych 6 pracowników. W 2 kontrolowanych zakładach,
stwierdzono uchybienia:
 w 1 zakładzie – brak badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
 w 1 zakładzie – pracodawca nie przesłał informacji MPWIS o czynnikach
rakotwórczych za 2014 r,
 w 1 zakładzie – pracodawca nie zapewnił właściwych warunków
higienicznosanitarnych dla zatrudnionych pracowników,
 w 2 zakładach – stwierdzono przekroczenie NDS pyłów drewna twardego, takiego jak
buk i dąb.
Wydano 4 decyzje, zawierające 6 nakazów.
W 2015 r. nie wydano decyzji stwierdzających chorobę zawodową u pracowników
narażonych na działanie czynników
lub procesów technologicznych o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym.
b) Nadzór nad czynnikami biologicznymi
W ewidencji PSSE w Suchej Beskidzkiej łącznie zarejestrowane są 175 zakłady, w których
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-

występują szkodliwe czynniki biologiczne. W 2015 r. skontrolowano 29 zakładów, w których
przeprowadzono 29 kontroli w ramach nadzoru nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi
w środowisku pracy. W narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne zatrudnionych było 402
pracowników, w tym:
2 grupa zagrożenia 402 pracowników, w tym: 43 kobiety,
3 grupa zagrożenia 26 pracowników. w tym: 23 kobiety,
W wyniku przeprowadzonych kontroli, w zakładach pracy nie stwierdzono uchybień,
w zakresie szkodliwych czynników biologicznych:
W 1 zakładzie znajdującym się w ewidencji NHP – stwierdzono 1 chorobę zawodową
pracownika wykonującego pracę w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne.
W 2015 r. wydano łącznie 13 decyzji stwierdzających chorobę zawodową „borelioza” wśród
pracowników wykonujących prace w ekspozycji na szkodliwe czynniki biologiczne, w tym:
11 decyzji pracowników zatrudnionych na stanowisku rolnik we własnych gospodarstwach
rolnych, 1 decyzję stwierdzającą chorobę zawodową pracownik leśny – strażnik leśny,
1 decyzję stwierdzającą chorobę zawodową u pracownika wykonującego pracę na
stanowisku lekarz weterynarii.
c) Kontrola warunków pracy podczas zabezpieczania /usuwania wyrobów zawierających
azbest
W 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej otrzymał
zgłoszenie P.P.U.U „ EURO-GAZ „ Sp. z o.o Zagórsko, ul. Leśna 48 , 26 – 052 Nowiny,
dotyczące przystąpienia do prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest na
budynkach mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Zawoja. Przeprowadzono
1 kontrolę podczas usuwaniu wyrobów zawierających azbest: płyt azbestowo – cementowych.
Uchybień nie stwierdzono.
W 2015 r. nie wydano decyzji stwierdzających chorobę zawodową u pracowników
narażonych na azbest.
2016 r.
W ewidencji Nadzoru Higieny Pracy PSSE - Sucha Beskidzka znajdowało się 271 zakładów,
w których zatrudnionych było 6123 pracowników.
W 2016 r. przeprowadzono ogółem 90 kontroli sanitarnych w 77 zakładach pracy, w których
zatrudnionych było 2641 pracowników. Przeprowadzono:
 37 kontroli w ramach nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami,
 34 kontrole w zakładach stosujących w działalności zawodowej substancje chemiczne
i ich mieszaniny,
 3 kontrole dystrybutorów substancji chemicznych i ich mieszanin - w 3 obiektach,
 2 kontrole w ramach nadzoru nad produktami biobójczymi (w 2 obiektach
wprowadzających do obrotu produkty biobójcze),
 14 kontroli w zakresie substancji, preparatów, czynników lub procesów
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy - w
13 zakładach,
 38 kontroli w ramach nadzoru nad czynnikami biologicznymi w środowisku pracy - w
38 zakładach.
Wydano ogółem 11 decyzji z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego, obejmujących łącznie
39 nakazów
a)
Nadzór nad chemikaliami, substancjami chemicznymi i ich mieszaninami
W roku sprawozdawczym 2016 przeprowadzono:
 34 kontrole w zakładach stosujących substancje chemiczne i ich mieszaniny,
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Id: 87632B71-7035-4D02-B1A1-EEEAB39C6DDE. Uchwalony

Strona 44

 3 kontrole dystrybutorów substancji chemicznych i ich mieszanin
 2 kontrole w ramach nadzoru nad produktami biobójczymi.
W wyniku przeprowadzonych kontroli w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin w 1
zakładzie stwierdzono nieprawidłowości dotyczące braku spisu stosowanych mieszanin
niebezpiecznych. Wydano decyzję nakazową. Nie wydano decyzji stwierdzających chorobę
zawodową u pracowników narażonych na substancje chemiczne i ich mieszaniny
b) Nadzór nad substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami
technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
W ewidencji PSSE w Suchej Beskidzkiej zarejestrowane były 23 zakłady, w których
występują czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w
środowisku pracy. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 14 kontroli, w 13 zakładach.
Stwierdzono zatrudnienie w narażeniu na:
 promieniowanie jonizujące 4 pracowników,
 pył drewna twardego 433 pracowników, w tym 37 kobiet,
 chromiany 15 pracowników, w tym 13 kobiet,
 formaldehyd 105 pracowników, w tym 2 kobiety.
W 3 kontrolowanych zakładach, stwierdzono uchybienia, wydano 3 decyzje. W 2016 r., nie
wydano decyzji stwierdzających chorobę zawodową u pracowników narażonych na działanie
substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o
działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
c) Nadzór nad czynnikami biologicznymi
W ewidencji PSSE w Suchej Beskidzkiej łącznie zarejestrowanych było 171 zakładów, w
których występowały szkodliwe czynniki biologiczne. W 2015 r. skontrolowano 38 zakładów,
w których przeprowadzono 38 kontroli w ramach nadzoru nad szkodliwymi czynnikami
biologicznymi w środowisku pracy. W narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne
zatrudnionych było 732 pracowników, w tym: - 2 grupa zagrożenia 709 pracowników, - 3
grupa zagrożenia 71 pracowników. W wyniku przeprowadzonych kontroli, w 2 zakładach
pracy stwierdzono uchybienia, w zakresie szkodliwych czynników biologicznych. Wydano
decyzje nakazowe.
W 2016 roku wydano 6 decyzji stwierdzających chorobę zawodową u pracowników
narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych: 6 decyzji stwierdzających
chorobę zawodową „Choroby zakaźne i pasożytnicze albo ich następstwa – borelioza”.
c)
Kontrola warunków pracy podczas zabezpieczania /usuwania wyrobów zawierających
azbest
W 2016 r., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej
wpłynęły zgłoszenia z zakładu: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o Dobrów 8, 28 – 142
Tuczępy - dotyczące przystąpienia do prac związanych z usunięciem odpadów zawierających
azbest znajdującym się na budynkach mieszkalnych. Przeprowadzono 2 kontrole w zakresie
warunków pracy podczas zabezpieczania/ usuwania wyrobów zawierających azbest podczas
usuwaniu płyt - azbestowe faliste rodzaju chryzotylowego (17 06 05 – płyta falista) uchybień
nie stwierdzono.
W 2016 r. nie wydano decyzji stwierdzających chorobę zawodową u pracowników
narażonych na azbest.
3. Promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka chorób
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cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich powstawania
Zadanie prowadzone przez PSSE - prowadzone programy i kampanie
Działania podejmowane przez pion oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Suchej
Beskidzkiej wynikały z założeń krajowych i wojewódzkich programów oraz z sytuacji
epidemiologicznej w całym kraju. W związku z powyższym realizowano
a) programy krajowe
1. „Trzymaj Formę!” – program promujący prawidłowe odżywianie i aktywność
fizyczną – skierowany do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych i klas
gimnazjalnych
2. „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” – program
zapobiegania biernego i czynnego palenia – skierowany do dorosłych
3. „Czyste powietrze wokół nas” – program zapobiegania biernego palenia skierowany
do dzieci przedszkolnych - 5-6- latków
4. „Znajdź właściwe rozwiązanie” - program zapobiegania biernego i czynnego palenia –
skierowany do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
5. „Nie pal przy mnie, proszę” - program zapobiegania biernego i czynnego palenia –
skierowany do dzieci z klas I-III szkół podstawowych
6. Bieg po zdrowie - program zapobiegania biernego i czynnego palenia – skierowany do
dzieci z klas IV szkół podstawowych
7. „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV” – profilaktyka
zakażeniom HIV skierowany do młodzieży szkół średnich i do dorosłych
8. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu
i innych środków psychoaktywnych – skierowany do młodzieży szkół średnich i do
dorosłych
9. „TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Odświeżamy nasze miasta” - Kampania, której
głównym celem było wzmocnienie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o
ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych dotyczyła edukacji pracodawców, pracowników i klientów zakładu pracy
w celu eliminacji zagrożenia dymem tytoniowym w zakładzie pracy.
b) programy wojewódzkie
1. „Wybieram życie – pierwszy krok”- profilaktyka raka szyjki macicy
oraz interwencje nieprogramowe – akcje
1.
2.
3.
4.

Światowy Dzień bez Tytoniu – 30 maja
Światowy Dzień Rzucania Palenia – trzeci czwartek listopada
Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia
Profilaktyka grypy Profilaktyka używania narkotyków, w tym środków zastępczych

4. Monitoring jakości powietrza
2012 r.
Na terenie powiatu suskiego (w obszarze strefy małopolskiej) Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Krakowie prowadził bezpośredni monitoring powietrza poprzez stacje
pomiarowe zlokalizowane na terenie powiatu.
Tab. 20. Wykaz stałych stanowisk pomiarowych na terenie powiatu suskiego, z których wyniki
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wykorzystano w ocenie rocznej.
Lp.

Strefa
Nazwa

Stacja pomiarowa
Kod

Nazwa

1. małopolska PL1203 Sucha Beskidzka
ul. Handlowa
2. małopolska PL1203 Sucha Beskidzka
ul. Handlowa
3. małopolska PL1203 Sucha Beskidzka
ul. Handlowa
4. małopolska PL1203 Sucha Besk. ul.
Handlowa
5. małopolska PL1203 Sucha Beskidzka
ul Konopnickiej

Zanieczy Typ pomiaru
szczenie

Typ stacji

Kod krajowy stacji
MpSuchaBWIOSHand1512

SO2

automatyczny tło miejskie

MpSuchaBWIOSHand1512

NO2

automatyczny tło miejskie

MpSuchaBWIOSHand1512

PM10

manualny

tło miejskie

MpSuchaBWIOSHand1512

BaP

manualny

tło miejskie

MpSuchaWIOSKono1503

C6H6

pasywny

tło miejskie

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2012 r., WIOŚ Kraków

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska WIOS 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 utrzymanie tej jakości (jeżeli
spełnia ona przyjęte standardy).
Tab.21 Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza powiatu suskiego za 2012 r.
Strefa
małopolska

Kryterium ochrona zdrowia
SO2 NO2 CO C6H6 03 PM10 Pb As Cd

C

A

A

A A

C

A

A

A

Ni BaP PM2,5

A

C

C

Kryterium ochrona roślin
SO2
NOX
03

A

A

A

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2012 r., WIOŚ Kraków

Na podstawie oceny poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref
województwa małopolskiego w 2012 r. obszar powiatu suskiego w ramach strefy
małopolskiej został zakwalifikowany wg kryterium ochrony zdrowia
do klasy A ze względu na poziom substancji NO 2,CO, C6H6, O3, Pb w pyle zawieszonym
PM10, As w pyle zawieszonym PM10 , Cd w pyle zawieszonym PM10, Ni w pyle
zawieszonym PM10
do klasy C – z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji SO 2 – 24-godz.,
B(a)P- rok, PM10 24–godz., PM10 – rok, PM 2,5 – rok.
Informacje na temat przekroczeń poziomów dopuszczalnych
długoterminowego, stwierdzonych na podstawie pomiarów

/docelowych/

celu

dwutlenek siarki
- przyczyny stwierdzonych przekroczeń : oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym
ogrzewaniem budynków, szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
niekorzystne warunki klimatyczne, 16 razy przekroczono dopuszczalny poziomu SO 2 –
stężenia 24-godzinne
pył zawieszony PM 10 - stężenie średnie w roku kalendarzowym
- przyczyny stwierdzonych przekroczeń : oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym
ogrzewaniem budynków, szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
niekorzystne warunki klimatyczne, 55 razy przekroczono dopuszczalny poziom PM10 –
stężenia średnie roczne
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Rozkład stężeń pyłu PM10 – stężenia
średnie roczne
Źródło: Ocena jakości powietrza w
małopolskim w 2012 r., WIOŚ Kraków

województwie

pył zawieszony PM10 - stężenia 24-godzinne
Przekroczenia występują głównie w sezonie zimowym i ich przyczynami są oddziaływanie
emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków, szczególne lokalne warunki
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, niekorzystne warunki klimatyczne, 98 razy
przekroczono dopuszczalny poziomu PM10 – stężenie średnie 24-godzinne, percentyl 90,4 z
rocznej serii stężeń 24-godzinnych wynosi 130

Rozkład stężeń pyłu zawieszonego
PM10 – percentyl 90,4 z rocznej
serii stężeń 24- godzinnych
Źródło: Ocena jakości powietrza w
województwie małopolskim w 2012 r., WIOŚ
Kraków

benzo(a)piren – stężenie średnie w roku kalendarzowym
przyczyny stwierdzonych przekroczeń : oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym
48
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ogrzewaniem budynków, szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
niekorzystne warunki klimatyczne, 55 razy przekroczono dopuszczalny poziom PM10 –
stężenia średnie roczne

Rozkład stężeń benzo(a)pirenu w
pyle PM10 – stężenia średnie
roczne
Źródło:
Ocena
jakości
powietrza
w
województwie małopolskim w 2012 r., WIOŚ
Kraków

pył zawieszony PM2.5 - stężenie średnie w roku kalendarzowym
przyczyny stwierdzonych przekroczeń : oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym
ogrzewaniem budynków, szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
niekorzystne warunki klimatyczne, na terenie powiatu nie był badany PM2,5, najbliższa stacja
pomiarowa znajdowała się w Zakopanem, stwierdzono 35 razy przekroczenia dopuszczalnego
poziomu pyłu zawieszonego PM2,5 – stężenia średnie roczne

Rozkład stężeń pyłu
PM2,5 – stężenia średnie
roczne
Źródło: Ocena jakości powietrza w
województwie małopolskim w
2012 r., WIOŚ Kraków

2013 r.
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Na terenie powiatu suskiego (w obszarze strefy małopolskiej) Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Krakowie prowadził bezpośredni monitoring powietrza poprzez stacje
pomiarowe zlokalizowane na terenie powiatu.
Tab. 22. Wykaz stałych stanowisk pomiarowych na terenie powiatu suskiego, z których wyniki
wykorzystano w ocenie rocznej.
Lp.

Strefa
Nazwa

Stacja pomiarowa
Kod

Nazwa

1. małopolska PL1203 Sucha Beskidzka
ul. Handlowa
2. małopolska PL1203 Sucha Beskidzka
ul. Handlowa
3. małopolska PL1203 Sucha Beskidzka
ul. Handlowa
4. małopolska PL1203 Sucha Besk. ul.
Handlowa
5. małopolska PL1203 Sucha Beskidzka
ul Konopnickiej

Zanieczy Typ pomiaru
szczenie

Typ stacji

Kod krajowy stacji
MpSuchaBWIOSHand1512

SO2

automatyczny tło miejskie

MpSuchaBWIOSHand1512

NO2

automatyczny tło miejskie

MpSuchaBWIOSHand1512

PM10

manualny

tło miejskie

MpSuchaBWIOSHand1512

BaP

manualny

tło miejskie

MpSuchaWIOSKono1503

C6H6

pasywny

tło miejskie

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2013 r., WIOŚ Kraków

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska WIOS 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 utrzymanie tej jakości (jeżeli
spełnia ona przyjęte standardy).
Tab.23 Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza powiatu suskiego za 2013 r.
Strefa
małopolska

Kryterium ochrona zdrowia
SO2 NO2 CO C6H6 03 PM10 Pb As Cd

A

A

A

A A

C

A

A

A

Ni BaP PM2,5

A

C

C

Kryterium ochrona roślin
SO2
NOX
03

A

A

A

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2013 r., WIOŚ Kraków

Na podstawie oceny poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref
województwa małopolskiego w 2012 r. obszar powiatu suskiego w ramach strefy
małopolskiej został zakwalifikowany wg kryterium ochrony zdrowia
do klasy A zw względu na na poziom substancji SO2, NO2,CO, C6H6, O3, Pb w pyle
zawieszonym PM10, As w pyle zawieszonym PM10 , Cd w pyle zawieszonym PM10, Ni w
pyle zawieszonym PM10
do klasy C – z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji B(a)P- rok, PM10
24–godz., PM10 – rok, PM2,5 – rok.
Informacje na temat przekroczeń poziomów dopuszczalnych/
długoterminowego, stwierdzonych na podstawie pomiarów

docelowych/

celu

pył zawieszony PM 10 - stężenie średnie w roku kalendarzowym
 przyczyny stwierdzonych przekroczeń : oddziaływanie emisji związanych z
indywidualnym ogrzewaniem budynków, szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania
się zanieczyszczeń, niekorzystne warunki klimatyczne, 53 razy
przekroczono
dopuszczalny poziom PM10 – stężenia średnie roczne
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Rozkład stężeń pyłu PM10 –
stężenia średnie roczne
Źródło: Ocena jakości powietrza w
województwie małopolskim w 2013 r.,
WIOŚ Kraków

Stężenia
roczne
pyłu
zawieszonego PM10 (μg/m3)
oraz częstość przekraczania
stężenia
dobowego
na
stanowiskach wykorzystanych
do oceny – pomiar manualny
(11
stanowisk),
pomiar
automatyczny(3 stanowiska)
Źródło: Ocena jakości powietrza w
województwie małopolskim w 2013 r., WIOŚ
Kraków

pył zawieszony PM10 - stężenia 24-godzinne
Przekroczenia występują głównie w sezonie zimowym i ich przyczynami są oddziaływanie
emisji
związanych
z
indywidualnym
ogrzewaniem
budynków, szczególne lokalne
warunki rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń,
niekorzystne
warunki klimatyczne, 132 razy
przekroczono
dopuszczalny
poziomu PM10 – stężenie
średnie 24-godzinne, percentyl
90,4 z rocznej serii stężeń 24godzinnych wynosi 100
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Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 – percentyl 90,4 z rocznej serii stężeń 24godzinnych
Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2013 r., WIOŚ Kraków

benzo(a)piren – stężenie średnie w roku kalendarzowym
przyczyny stwierdzonych przekroczeń : oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym
ogrzewaniem budynków, szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
niekorzystne warunki klimatyczne

Rozkład stężeń benzo(a)pirenu w
pyle PM10 – stężenia średnie
roczne
Źródło: Ocena jakości powietrza w
województwie małopolskim w 2013 r.,
WIOŚ Kraków

pył zawieszony PM2.5 - stężenie
średnie w roku kalendarzowym
przyczyny
stwierdzonych
przekroczeń : oddziaływanie
emisji
związanych
z
indywidualnym
ogrzewaniem
budynków, szczególne lokalne
warunki rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń,
niekorzystne
warunki klimatyczne,na terenie
powiatu nie był badany PM2,5,
najbliższa stacja pomiarowa
znajdowała się w Zakopanem,
stwierdzono
35
razy
przekroczenia dopuszczalnego
poziomu pyłu zawieszonego
PM2,5 – stężenia średnie roczne
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Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 – stężenia roczne
Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2013 r., WIOŚ Kraków

2014 r.
Na terenie powiatu suskiego (w obszarze strefy małopolskiej) Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Krakowie prowadził bezpośredni monitoring powietrza poprzez stacje
pomiarowe zlokalizowane na terenie powiatu.
Tab.24. Wykaz stałych stanowisk pomiarowych na terenie powiatu suskiego, z których wyniki
wykorzystano w ocenie rocznej.
Lp.

Strefa
Nazwa

Stacja pomiarowa
Kod

Nazwa

1. małopolska PL1203 Sucha Beskidzka
ul. Handlowa
2. małopolska PL1203 Sucha Beskidzka
ul. Handlowa
3. małopolska PL1203 Sucha Beskidzka
ul. Handlowa
4. małopolska PL1203 Sucha Besk. ul.
Handlowa
5. małopolska PL1203 Sucha Beskidzka
ul Konopnickiej

Zanieczy Typ pomiaru
szczenie

Typ stacji

Kod krajowy stacji
MpSuchaBWIOSHand1512

SO2

automatyczny tło miejskie

MpSuchaBWIOSHand1512

NO2

automatyczny tło miejskie

MpSuchaBWIOSHand1512

PM10

manualny

tło miejskie

MpSuchaBWIOSHand1512

BaP

manualny

tło miejskie

MpSuchaWIOSKono1503

C6H6

pasywny

tło miejskie

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2014 r., WIOŚ Kraków

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska WIOS 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 utrzymanie tej jakości (jeżeli
spełnia ona przyjęte standardy).
Tab.25. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza powiatu suskiego za 2014 r.
Strefa
małopolska

Kryterium ochrona zdrowia
SO2 NO2 CO C6H6 03 PM10 Pb As Cd

A

A

A

A A

C

A

A

A

Ni BaP PM2,5

A

C

C

Kryterium ochrona roślin
SO2
NOX
03

A

A

A

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2014 r., WIOŚ Kraków

Na podstawie oceny poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref
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województwa małopolskiego w 2012 r. obszar powiatu suskiego w ramach strefy
małopolskiej został zakwalifikowany wg kryterium ochrony zdrowia
do klasy A zw względu na na poziom substancji SO2, NO2,CO, C6H6, O3, Pb w pyle
zawieszonym PM10, As w pyle zawieszonym PM10 , Cd w pyle zawieszonym PM10, Ni w
pyle zawieszonym PM10
do klasy C – z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji B(a)P- rok, PM10
24–godz., PM10 – rok, PM2,5 – rok.
Wyniki pomiarów oraz modelowania krajowego wskazują na przekroczenia poziomu celu
długoterminowego dla ozonu, dlatego też strefa małopolska została zakwalifikowana do klasy
D2.
Informacje na temat przekroczeń poziomów dopuszczalnych/
długoterminowego, stwierdzonych na podstawie pomiarów

docelowych/

celu

pył zawieszony PM 10 - stężenie średnie w roku kalendarzowym
 przyczyny stwierdzonych przekroczeń : oddziaływanie emisji związanych z
indywidualnym ogrzewaniem budynków, szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania
się zanieczyszczeń, niekorzystne warunki klimatyczne, 53 razy
przekroczono
dopuszczalny poziom PM10 –stężenia średnie roczne

Rozkład stężeń pyłu PM10
– stężenia średnie roczne
Źródło: Ocena jakości powietrza w
województwie małopolskim w 2014
r., WIOŚ Kraków

pył zawieszony PM10 stężenia 24-godzinne
Przekroczenia występują
głównie
w
sezonie
zimowym
i
ich
przyczynami
są
oddziaływanie
emisji
związanych
z
indywidualnym ogrzewaniem budynków, szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń, niekorzystne warunki klimatyczne, 132 razy przekroczono dopuszczalny
poziomu PM10 – stężenie średnie 24-godzinne, percentyl 90,4 z rocznej serii stężeń 24godzinnych wynosi 100
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Rozkład stężeń pyłu zawieszonego
PM10 – percentyl 90,4 z rocznej
serii stężeń 24-godzinnych
Źródło: Ocena jakości powietrza w
województwie małopolskim w 2014 r., WIOŚ
Kraków

benzo(a)piren – stężenie średnie w roku kalendarzowym
przyczyny stwierdzonych przekroczeń : oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym
ogrzewaniem budynków, szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
niekorzystne warunki klimatyczne,

Rozkład stężeń benzo(a)pirenu w
pyle PM10 – stężenia roczne
Źródło:
Ocena
jakości
powietrza
w
województwie małopolskim w 2014 r., WIOŚ
Kraków

pył zawieszony PM2.5 - stężenie
średnie w roku kalendarzowym
przyczyny stwierdzonych przekroczeń : oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym
ogrzewaniem budynków, szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
niekorzystne warunki klimatyczne,na terenie powiatu nie był badany PM2,5, najbliższa stacja
pomiarowa znajdowała się w Zakopanem, stwierdzono 35 razy przekroczenia dopuszczalnego
poziomu pyłu zawieszonego PM2,5 – stężenia średnie roczne
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Rozkład
stężeń
zawieszonego PM
stężenia roczne

pyłu
2,5 –

Źródło: Ocena jakości powietrza w
województwie małopolskim w 2014 r.,
WIOŚ Kraków

ozon – ilość przekroczeń dopuszczalnego poziomu dla celu długoterminowego
Wystąpiło przekroczenie dopuszczalnego poziomu ozonu. Przyczynami stwierdzonego
przekroczenia były: napływ zanieczyszczeń z innych obszarów o charakterze transgranicznym,
szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń , niekorzystne warunki
klimatyczne, najbliższa stacja pomiarowa znajdowała się w Zakopanem, stwierdzono 5 razy
przekroczenia dopuszczalnego poziomu ozonu – stężenia średnie roczne stężenia
maksymalne 8-godzinne kroczące

2015 r.
W 2015 r. stacja monitoringu środowiska w Suchej Beskidzkiej została zlikwidowana.
Najbliżej położone stacje znajdowały się w Zakopanem, Myślenicach.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska WIOS 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 utrzymanie tej jakości (jeżeli
spełnia ona przyjęte standardy).

Tab. 26.Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza powiatu suskiego za 2015 r.
Strefa
małopolska

Kryterium ochrona zdrowia
SO2 NO2 CO C6H6 03 PM10 Pb As Cd

A

A

A

A C

C

A

A

A

Ni BaP PM2,5

A

C

C

Kryterium ochrona roślin
SO2
NOX
03

A

A

C

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 r., WIOŚ Kraków
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Na podstawie oceny poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref
województwa małopolskiego w 2015 r. obszar powiatu suskiego w ramach strefy
małopolskiej został zakwalifikowany wg kryterium ochrony zdrowia
do klasy A ze względu na na poziom substancji SO2, NO2,CO, C6H6, Pb w pyle
zawieszonym PM10, As w pyle zawieszonym PM10 , Cd w pyle zawieszonym PM10, Ni w
pyle zawieszonym PM10
do klasy C – z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji B(a)P- rok, PM10
24–godz., PM10 – rok, PM2,5 – rok, 03
klasy D2, ze względu na przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu
wg kryterium ochrony roślin
do klasy A ze względu na na poziom substancji So2, NOx
do klasy C ze względu na przekroczenie poziomu docelowego ozonu
klasy D2, ze względu na przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu
Informacje na temat przekroczeń poziomów dopuszczalnych
długoterminowego, stwierdzonych na podstawie pomiarów

/docelowych/

celu

pył zawieszony PM 10 - stężenie średnie w roku kalendarzowym
przyczyny stwierdzonych przekroczeń : oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym
ogrzewaniem budynków,

Rozkład stężeń pyłu
PM10 – stężenia
średnie roczne
Źródło: Ocena jakości
powietrza w województwie
małopolskim w 2015 r., WIOŚ
Kraków

pył zawieszony PM10 stężenia 24-godzinne
Przekroczenia
występują głównie w
sezonie zimowym i ich
przyczynami są
oddziaływanie emisji
związanych z
indywidualnym ogrzewaniem budynków,

benzo(a)piren – stężenie średnie w roku kalendarzowym
przyczyny stwierdzonych przekroczeń : oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym
ogrzewaniem budynków,
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Rozkład stężeń
benzo(a)pirenu w pyle
PM10 – stężenia roczne
Źródło: Ocena jakości powietrza w
województwie małopolskim w 2015
r., WIOŚ Kraków

pył zawieszony PM2.5 - stężenie średnie w roku kalendarzowym
przyczyny stwierdzonych przekroczeń : oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym
ogrzewaniem budynków,

Rozkład stężeń pyłu
zawieszonego PM2,5 –
stężenia roczne
Źródło: Ocena jakości powietrza w
województwie małopolskim w
2015 r., WIOŚ Kraków

ozon – ilość przekroczeń dopuszczalnego poziomu dla celu długoterminowego
Wystąpiło przekroczenie dopuszczalnego poziomu ozonu. Przyczynami stwierdzonego
przekroczenia były: niekorzystne warunki klimatyczno - meteorologiczne,

2016 r.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska WIOS 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
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określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w
przypadku gdy nie są dotrzymane dopuszczalne poziomy) lub utrzymanie tej jakości (jeżeli
spełnia ona przyjęte standardy).
Tab.27. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza powiatu suskiego za 2016 r.
Strefa
małopolska

Kryterium ochrona zdrowia
SO2 NO2 CO C6H6 03 PM10 Pb As Cd

A

A

A

A

D2

C

A A

A

Ni BaP PM2,5

A

C C/C1

Kryterium ochrona roślin
SO2
NOX
03

A

A

D2

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2016 r., WIOŚ Kraków

X.

JAKOŚĆ POWIETRZA
59

Id: 87632B71-7035-4D02-B1A1-EEEAB39C6DDE. Uchwalony

Strona 59

Cel średniookresowy do 2019 r.
Osiągniecie jakości powierza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie
z obowiązującymi standardami jakości środowiska

1. Prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni
Opisano w rozdziale XII Oddziaływanie hałasu.

2. Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania
potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii

3. Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii
Opisano w rozdziale XVI. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

4. Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych
W maju 2013 r. zakończono roboty budowlane związane z realizacją projektu
„Poprawa efektywności energetycznej obiektów powiatu suskiego”. W ramach tego zadania
wykonana została termomodernizacja 10 obiektów użyteczności publicznej będących
własnością powiatu suskiego tj.
1. Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie

2. Internatu Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie
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3. Zespołu Szkół im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim

4. Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

5. Budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b

6. ZSO im. M. Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidzkiej
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7. Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

8. Domu Pomocy Społecznej w Łętowni

9. Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Makowie Podhalańskim
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10. Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej














Prace obejmowały
docieplenie ścian i stropów
wymianę stolarki okiennej, w budynkach gdzie dotychczas nie była wymieniona
wymianę grzejników na nowe z zaworami termostatycznymi
w budynku internatu SOSW w Makowie Podhalańskim dokonano wymiany kotła węglowego
na kocioł gazowy oraz założono system solarny do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Koszty inwestycji i ich finansowanie:
wartość kosztorysowa robót - 6 251 041,82 zł
wartość przetargowa - 5 266 348,15 zł
dotacja NFOŚiGW - 2 601 869 zł - przy uwzględnieniu dotacji uzupełniającej
pożyczka NFOŚiGW - 87 701 zł - przy uwzględnieniu dotacji uzupełniającej
dotacja WFOŚiGW - 41 800 zł
pożyczka WFOŚiGW - 2 417 984 zł - pożyczka z możliwością umorzenia około 20 %
budżet powiatu - 116 994 zł

2016 r.
Roboty termomodernizacyjne części budynku byłego internatu użytkowanego przez Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej „DOM” w Jordanowie – wartość: 59 783,09 zł brutto.
W tabeli 28 przedstawiono ilość budynków poddanych termomodernizacji, powierzchnię dociepleń w
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okresie 2012 – 2016 wykonanych przez gminy.
Gmina

Lata
2012
1
2

2013
0
4
0

Bystra - Sidzina

1
442 m2
0

Jordanów

0

Maków Podhalański

b.d.

2
2189 m2
b.d.

Stryszawa

0

0

0

1

Zawoja

2
178 m2
0

1
445 m2
0

1
296 m2

0

4
10534 m2
1
443 m2
0

710 m2

1429 m2

1242 m2

Jordanów
Sucha Beskidzka
Budzów

Zembrzyce

0

2014
2015
0
0
4
0
1920 m2
1
2
312 m2 1134 m2
1
1
400 m2
700
3
2
3067 m2 256 m2
b.d.
b.d.

2016
0
0
2
0
b.d.

Tab. 28. ilość budynków poddanych termomodernizacji, powierzchnię dociepleń w okresie 2012 –
2016 wykonanych przez gminy
5.

Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii m.in. w obrębie budownictwa
mieszkalnego rozproszonego (w szczególności w ramach środków zewnętrznych) oraz
technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających
materiałochłonność gospodarki

6.

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

7.

Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań dotyczących ochrony
środowiska
Szkoleń nie prowadzono. Na stronie internetowej www.powiatsuski.pl umieszczono
informacje dla podmiotów korzystających ze środowiska o obowiązujących obowiązkach
sprawozdawczych.

8.

Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami obowiązującego
prawa w zakresie ochrony środowiska
Nie utworzono obszarów ograniczonego użytkowania - brak wniosków.

9.

Przebudowa drogi K 1677 Zubrzyca – Łętownia
W 2012 r. przeprowadzono remont drogi K 1677 Zubrzyca – Łętownia na długości około 17 km za
kwotę ogółem 9805 tys. zł ( w tym 4545 tys. zł)

10. Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości
powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego” poprzez wykonanie instalacji
solarnych, wymianę kotłów na kotły o niższej emisji, docieplenie budynków, w obrębie
zabudowy mieszkalnej rozproszonej stanowiącego największe źródło emisji zanieczyszczeń
(w szczególności w ramach środków zewnętrznych)
W ramach programu w latach 2012 – 2016 zamontowano 3007 instalacji solarnych na
budynkach prywatnych, wykonano również instalacje solarną dla Szpitala Rejonowego w Suchej
Beskidzkiej. Projekt współfinansowany był przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego - Polskiego
Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
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i Gospodarki Wodnej w Krakowie, oraz mieszkańców powiatu suskiego.
Finansowanie projektu
 budynki prywatne
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy – 12,9 mln zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 13,5 mln zł
Mieszkańcy powiatu –
zł
 szpital
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy – 712 748 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 398 880 zł

Instalacja solarna dla Szpitala w Suchej Beskidzkiej. Źródło - własne
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Zdjęcia przykładowych instalacji. Źródło – własne.

Powiat suski podjął także starania dotyczące pozyskania z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego środków finansowych na wymianę kotłów, montaż paneli
fotowoltaicznych, pomp ciepła, dodatkowych instalacji solarnych. Na podstawie zebranych wśród
mieszkańców powiatu ankiet opracowano programów funkcjonalno użytkowe (kotły, fotowoltaika,
kolektory słoneczne, pompy ciepła) niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych
w przypadku uzyskania dofinansowania zadań z funduszy. Wnioski powiatu suskiego na wymianę

kotłów niskosprawnych na kotły wysokosprawne na ekogroszek.w ramach działania 4.4.3.,
wymianę kotłów niskosprawnych na kotły wysokosprawne na pellet w ramach działania
4.4.2. zostały ocenione pozytywnie.
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą Nr 1748/16 z dnia 24 listopada 2016 r. zatwierdził
wykazy projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji, w
tym. m.in. wnioski z powiatu suskiego
„Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w
obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu suskiego” –paliwa stałe – ekogroszek, maksymalna wartość
dofinansowania - 5 197 387,00 zł
Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w
obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu suskiego” –biomasa, maksymalna wartość dofinansowania 1 642 000,00 zł

11. Poprawa efektywności energetycznej i cieplnej budynków w zasobach Powiatu Suskiego
Efektywność energetyczną i cieplną budynków powiatowych
przeprowadzonej termomodernizacji.

poprawiono w wyniku

12. Realizacja Programu Ochrony Powietrza dla strefy myślenicko – suskiej
Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
w 2013 r.
Koszty działań
Największe nakłady finansowe na zadania z zakresu ograniczania
powierzchniowej w 2013 r. poniosło m.in. starostwo suskie (21,3 mln zł).

emisji

Rozbudowa sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników
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Według przekazanych sprawozdań w 2013 roku gmina Sucha Beskidzka dokonała
rozbudowy sieci gazowej wraz z przyłączeniem nowych odbiorców. Sucha Beskidzka
podpisała umowę przyłączeniową na dostawę paliwa gazowego do budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 przy ul. Zasypnica. Gmina prowadzi współpracę z zakładem gazowniczym,
w wyniku, której dokonano gazyfikacji ul. Nad Stawami, ul. 29-go Stycznia oraz ul.
Spółdzielców (środki finansowe gazowni). Zakład gazowniczy opracował również
dokumentację projektową sieci gazowej na ul. Armii Krajowej oraz ul. Źródlanej.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych
ogrzewania niskoemisyjnego
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej realizuje „Program zwiększenia wykorzystania
odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000,
Powiatu suskiego” polegające na montażu instalacji solarnych na 1318 budynkach
prywatnych. Koszt zadania wyniósł ponad 16 mln zł, który w całości został dofinansowany w
ramach szwajcarskiego programu.
Gmina Sucha Beskidzka zamontowała instalację solarną oraz fotowoltaiczną na budynkach
stacji uzdatniania wody (SUW) oraz Przedszkolu Samorządowym.
Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w
obiektach użyteczności publicznej
Gmina Jordanów dociepliła budynki Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łętowni oraz Zespół
Szkół w Osielcu. Starostwo Suskie realizowało zadanie p.n. „Termomodernizacja 10
obiektów użyteczności
publicznej": budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej, budynek Zespołu
Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, budynek Starostwa Powiatowego, budynek
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej, budynek Zespołu Szkół im. W.
Goetla w Suchej Beskidzkiej, budynek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Makowie Podhalańskim, budynek Zespołu Szkół im. Św. J. Kantego w Makowie
Podhalańskim, budynek Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, budynek Zespołu
Szkół im. Bł. Ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie, budynek Domu Pomocy Społecznej w
Łętowni.
Poprawa organizacji ruchu samochodowego w miastach
Sucha Beskidzka zamontowała znaki pionowe przy drogach, które wpłyną na płynność ruchu
pojazdów.

Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez
regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg
Gminy, które wskazały w sprawozdaniu realizację tego zadania to: Budzów, Bystra-Sidzina,
miasto Jordanów, Maków Podhalański, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce,
Wśród starostw powiatowych realizację ww. działania naprawczego prowadził m.in. Starosta
Suski.
Informacja o jakości powietrza w Małopolsce
W ramach umowy z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w 2013 r.
kontynuowane były prognozy stężeń zanieczyszczeń powietrza, które są udostępniane na
stronie www.malopolska.pl/powietrze. Prognozy te stały się częścią planu działań
krótkoterminowych będącego elementem Programu ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego. Na stronie www.malopolska.pl/powietrze publikowane są informacje o
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wprowadzeniu I, II lub III stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w oparciu o dane
z monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Krakowie oraz prognoz przygotowywanych przez Wydział Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej. W 2013 r. strona zanotowała 90 tys. odsłon, natomiast do
newslettera zapisało się 1300 nowych adresów e-mail. Na stronie Małopolskiej Infrastruktury
Informacji Przestrzennej miip.geomalopolska.pl udostępnione zostały interaktywne mapy
emisji zanieczyszczeń: pyłu ogółem, pyłu PM10, pyłu PM2,5, wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku
węgla, niemetanowych lotnych związków organicznych, metanu, amoniaku, benzenu, arsenu,
kadmu i rtęci (miip.geomalopolska.pl/emisje) oraz mapy stężeń zanieczyszczeń:
średniorocznych pyłu PM10, pyłu PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu oraz dobowych
pyłu PM10 i dwutlenku siarki (miip.geomalopolska.pl/powietrze).

Edukacja ekologiczna mieszkańców
W Suchej Beskidzkiej edukacja mieszkańców odbywała się poprzez publikację materiałów
informacyjnych oraz na portalach internetowych gmin. W gminie Stryszawa rozpoczęto
współpracę z Lasami Państwowymi, z Babiogórskim Parkiem Narodowym, zorganizowano
Festiwal Piosenki Ekologicznej. W powiecie suskim zorganizowano konkurs dla dzieci ze
szkół podstawowych i przedszkoli pod nazwą „Opracowanie loga Programu zwiększenia
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów
Natura 2000, Powiatu Suskiego". Najczęściej edukacja o negatywnych skutkach spalania
odpadów w piecach prowadzona była przy okazji wdrażania nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
w 2014 r.

Zgodnie z przekazanymi sprawozdaniami w 2014 r. 25 gmin z 90 zobowiązanych Programem
ochrony powietrza dla województwa małopolskiego do realizacji działań ograniczających
emisję powierzchniową nie zrealizowało w tym zakresie żadnych inwestycji. Gminy te to:
miasto Jordanów, Stryszawa, Zembrzyce.
Tab. 29. Poziom realizacji przez gminy celów w zakresie ograniczenia emisji pyłu PM10
wyznaczonych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
Lp.

Gmina

Efekt ograniczenia emisji pyłu PM10 (Mg/rok)
wyznaczony
w POP

osiągnięty
w 2013 r.

osiągnięty
w 2014 r.

Sumarycznie
2013 -2014

Procent osiągnięcia
celu POP do
2023 r.

1.

Budzów

25,93

0,03

0,02

0,05

0,19 %

2.

Bystra – Sidzina

25,78

0,00

0,02

0,02

0,08 %

3.

Jordanów miasto

34,50

0,02

0,00

0,02

0,06 %

4.

Jordanów gmina

44,70

0,03

0,06

0,09

0,20 %

5.

Maków Podhalański

126,39

0,01

0,01

0,02

0,02 %

6.

Stryszawa

43,50

0,00

0,00

0,00

0,00 %

7.

Sucha Beskidzka

65,90

0,17

0,27

0,44

0,67 %

8.

Zawoja

23,51

0,01

0,03

0,04

0,17 %
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9.

Zembrzyce

21,56

0,00

0,00

0,00

0,00 %

Źródło – Urząd Marszałkowski w Krakowie

Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych zapewniająca podłączenie nowych
użytkowników
W ramach zadania prowadzona była rozbudowa sieci cieplnej w Makowie Podhalańskim.
Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w
budownictwie mieszkaniowym
Termomodernizacja budynków i lokali mieszkalnych prowadzona była na terenie gminy
Sucha Beskidzka.
Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w
obiektach użyteczności publicznej
Działanie realizowano na terenie Budzowa, Makowa Podhalańskiego, Suchej Beskidzkiej.
Województwo Małopolskie prowadzi konkurs „Małopolskie Remizy”, w ramach którego
udziela dofinansowania na prace budowlano-remontowe w małopolskich remizach
strażackich. W 2014 roku w ramach tego konkursu działania w zakresie termomodernizacji
budynków przeprowadzono w gminie Budzów (OSP Budzów).

Poprawa organizacji ruchu samochodowego w miastach
W Suchej Beskidzkiej wprowadzono zmianę organizacji ruchu samochodowego.

Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez
regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg.
W ramach wskazanego działania naprawczego, jednostki samorządu terytorialnego
wskazywały na prowadzenie remontów nawierzchni dróg, utwardzanie powierzchni
nieutwardzonych, czyszczenie ulic oraz dróg, chodników, zamiatanie mechaniczne ulic,
polewanie, mycie dróg. Gminy, które wskazały w sprawozdaniu realizację tego zadania to
Budzów, Bystra – Sidzina, Jordanów miasto, Jordanów, Maków Podhalański, Sucha
Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce,
Rozwój komunikacji rowerowej w miastach
W ramach zadania w 2014 roku prowadzono budowę ścieżek rowerowych na terenie Suchej
Beskidzkiej (1,4 km)
Poprawa warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych
Gminami na terenie, których prowadzone były w 2014 roku działania w zakresie ochrony i
utrzymania terenów zielonych, sadzenia drzew i krzewów to Sucha Beskidzka.
Zmiana poziomu zanieczyszczeń w powietrzu.
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Zgodnie z oceną jakości powietrza za 2014 rok, wykonaną przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Krakowie przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu PM10 oraz
poziomu docelowego benzo(a)pirenu wystąpiły we wszystkich strefach województwa
małopolskiego.
W 2014 roku prawie na wszystkich stacjach pomiarowych w Małopolsce przekroczona
została wartość dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM10 wynosząca 40 μg/m 3.
Wyjątek stanowią stacje pomiarowe w Bochni, Zakopanem, Niepołomicach, Trzebini,
Tarnowie, Olkuszu oraz Gorlicach. Najwyższe poziomy stężeń zanotowano w Krakowie na
stacji komunikacyjnej przy Al. Krasińskiego (64 μg/m3 ) i tła miejskiego przy ul. Bujaka (49
μg/m3), Proszowicach (49 μg/m3) i Nowy Targu (49 μg/m3). W porównaniu do 2013 r.
średnioroczne stężenia pyłu PM10 zmalały o ok. od 3% do 27%.
Stężenie średnidobowe pyłu PM10 może przekraczać wartość 50 μg/m 3 jedynie 35 dni w
roku. W 2014 roku na wszystkich stacjach pomiarowych z wyjątkiem miejscowości, gdzie
prowadzono pomiary okresowe wartości stężeń średnidobowych były przekraczane przez
większą liczbę dni.
Na przestrzeni lat 2013-2014 zaznacza się spadek liczby dni z przekroczeniami. Sytuacje
takie odnotowano m.in. w Suchej Beskidzkiej.
Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu w latach 2013-2014 mieściły się w granicach od 3
ng/m3 do 16 ng/m3. W 2014 roku stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu aż 15-krotnie
przekroczyło poziom docelowy (Nowy Targ). W większości punktów pomiarowych notuje się
spadek stężenia wartości średniorocznych o ok. 6% do 32%. Poprawę jakości powietrza
stwierdzono w Suchej Beskidzkiej, Nowym Sączu, Proszowicach, Zakopanem, Wadowicach,
Krakowie przy ul. Bujaka, Bochni, Tarnowie oraz Gorlicach.

Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
w 2015 r.
Gminy z największym zakresem rzeczowym w likwidacji niskosprawnych urządzeń
grzewczych to Sucha Beskidzka (476 szt.) Miasto Jordanów (71 szt.).
Zgodnie z przekazanymi sprawozdaniami za 2015 r., do gmin które nie zrealizowały w tym
zakresie żadnych inwestycji należą Bystra Sidzina, Maków Podhalański.
Osiągnięte efekty ekologiczne
Działania w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej podejmowane przez gminy i
powiaty pozwoliły na redukcję emisji pyłu PM10 oraz PM2,5 na poziomie 150 Mg oraz
benzo(a)pirenu o ok. 65 kg. Największy efekt ekologiczny redukcji emisji pyłu PM10
osiągnięto m.in. w Suchej Beskidzkiej (15,59 Mg). Dodatkowym efektem tych działań była
redukcja emisji dwutlenku azotu o ok. 26 Mg, dwutlenku siarki o ok. 348 Mg i dwutlenku
węgla o ok. 22 tys. Mg.
Tab. 30 Poziom realizacji przez gminy celów w zakresie ograniczenia emisji pyłu PM10
wyznaczonych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.
Lp.

Gmina

Efekt ograniczenia emisji pyłu PM10 (Mg/rok)
wyznaczony
w POP

osiągnięty
w 2013 r.

osiągnięty
w 2014 r.

osiągnięty
w 2015 r.

Sumarycznie
2013 -2015

Procent
osiągnięcia
celu POP do
2023 r.

1.

Budzów

25,93

0,03

0,02

0,02

0,07

0,25 %

2.

Bystra –

25,78

0,00

0,02

0,00

0,02

0,08 %
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Sidzina
3.

Jordanów
miasto

34,50

0,02

0,00

1,08

1,10

3,20 %

4.

Jordanów
gmina

44,70

0,03

0,06

0,02

0,11

0,25 %

5.

Maków
Podhalański

126,39

0,01

0,01

0,00

0,02

0,02 %

6.

Stryszawa

43,50

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01 %

7.

Sucha
Beskidzka

65,90

0,17

0,27

15,59

16,03

24,33 %

8.

Zawoja

23,51

0,01

0,03

0,02

0,06

0,24 %

9.

Zembrzyce

21,56

0,00

0,00

0,01

0,01

0,05 %

Źródło – Urząd Marszałkowski w Krakowie

Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji (PONE) – eliminacja
niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe
Zestawienie gmin, w których dokonano likwidacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz
z informacją o zastosowanym zastępczym źródle ciepła.

Tab. 31. Zestawienie gmin, w których dokonano likwidacji urządzeń grzewczych na paliwo
stałe wraz z informacją o zastosowanym zastępczym źródle ciepła
Lp.

Gmina

likwidacja
kotła na
paliwo
stałe

1.

Jordanów
miasto

71

2.

Sucha
Beskidzka

476

3.

Zawoja

1

Zastosowane zastępcze źródło grzewcze
gazowe

olejowe

429

elektryczne

kocioł
węglowy

kocioł węglowy o
emisji pyłu
poniżej 40 mg/m3

kocioł
na
biomasę

6

64

1

3

41

3

1

Źródło – Urząd Marszałkowski w Krakowie

Wyeliminowanie spalania odpadów oraz ograniczenie spalania pozostałości roślinnych
na powierzchni ziemi
W Suchej Beskidzkiej działania w tym zakresie polegające na prowadzenie kontroli w
zakresie gospodarki odpadami, przestrzegania zakazu spalania odpadów w domowych kotłach
i piecach czy spalania pozostałości roślinnych na powierzchni w tym zakresie prowadziła
straż gminna.

Poprawa organizacji ruchu samochodowego w miastach
W Suchej Beskidzkiej zamontowano nowe znaki pionowe i poziome.
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Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez
regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg.
Działania polegały na remontach nawierzchni dróg, utwardzanie powierzchni
nieutwardzonych, czyszczenie ulic oraz dróg, chodników, zamiatanie mechaniczne ulic,
polewanie, mycie dróg

Samorząd Województwa, jako koordynator działań w kierunku poprawy jakości
powietrza
Departament środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
uczestniczył w opiniowaniu w zakresie ochrony powietrza założeń do gminnych planów
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz powiatowych programów
ochrony środowiska. W 2015 roku zaopiniowano projekty założeń do planów m.in. dla gminy
Maków Podhalański, Stryszawa, Jordanów, Sucha Beskidzka

Edukacja ekologiczna mieszkańców
Edukacja ekologiczna Małopolan przyjmowała różne formy ( m.in. organizowano spotkania
informacyjne, prelekcje, warsztaty, konkursy ekologiczne). W prasie oraz na stronach
internetowych pojawiały się informacje, artykuły na temat szkodliwości spalania odpadów w
piecach, oszczędności energii, promocji odnawialnych źródeł energii, prowadzono
dystrybucję plakatów i broszur w zakresie szkodliwości spalania odpadów, na stronach
internetowych gmin zamieszczono stałe informacje nt. jakości powietrza w gminie. Gminy,
które wykazały w sprawozdaniu prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej to
Jordanów (wiejska), Sucha Beskidzka, starosta suski prowadził także akcje edukacyjne.
Spójna polityka na szczeblu lokalnym uwzględniająca priorytety poprawy jakości
powietrza
W ramach III naboru w listopadzie 2015 roku do programu KAWKA wnioski złożyły m.in.:
Gmina Zawoja, Gmina Sucha Beskidzka, Gmina Miasto Jordanów, Gmina Skawina, Gmina
Maków Podhalański.
Poprawa warunków przewietrzania miast i ochrona terenów zielonych.
Gminy, na terenie których prowadzone były w 2015 roku działania w zakresie utrzymania
terenów zielonych, sadzenia drzew i krzewów to m.in. Sucha Beskidzka.
Zmiana poziomu zanieczyszczeń w powietrzu.
Zgodnie z oceną jakości powietrza za 2015 rok, wykonaną przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony środowiska w Krakowie przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu PM10, ozonu
oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wystąpiły we wszystkich strefach województwa
małopolskiego.
13. Ograniczanie niskiej emisji na terenach gmin
W wyniku przeprowadzonych przez powiat suski działań (termomodernizacja budynków
powiatowych, remonty dróg, montaż solarów) w 2012 r. osiągnięto następujące efekty
ekologiczne
redukcji emisji powierzchniowej – pył PM 10 315,1 kg/rok, pył PM 2,5 310,3 kg/rok,
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benzoapiren 174,4 kg/rok, tlenki azotu 85,8 kg/rok, dwutlenek siarki 701,6 kg/rok,
redukcji emisji liniowej – pył PM 10 1105,7 kg/rok
W wyniku przeprowadzonych przez powiat suski działań (termomodernizacja budynków
powiatowych, remonty dróg, montaż solarów) w 2013 r. osiągnięto następujące efekty
ekologiczne
redukcji emisji powierzchniowej – pył PM 10 93,6 kg/rok, pył PM 2,5 92,1 kg/rok,
benzoapiren 0,05 kg/rok, tlenki azotu 25,47 kg/rok, dwutlenek siarki 208,53 kg/rok,
14. Usprawnienie organizacji ruchu drogowego
Opisano w rozdziale XII. Odziaływanie hałasu.

15. Sprzątanie dróg przez ich zarządców w szczególności systematyczne sprzątanie na mokro
dróg, chodników, w miejscach zagęszczonej zabudowy ze szczególną starannością po sezonie
zimowym, po ustąpieniu śniegów - przedsiębiorstwa komunalne
Wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg.

16. Modernizacja ciepłowni lub łączenie systemów ciepłowniczych w celu optymalizacji
wykorzystania energii pierwotnej paliw

W 2014 r. wykonano budowę przyłącza ciepłowni co i cwu łączącego kotłownię gazową
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 b z budynkiem Zespołu
Szkół im. W. Goetla za kwotę 353 tys. zł
17. Wykonywanie obowiązkowych pomiarów w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do
powietrza oraz przekazywanie odpowiednim organom w formie ustalonej prawem
Ilość otrzymanych sprawozdań w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza 2012 r. – 1,
2013 r. – 1, 2014 r. – 0, 2015 r. – 3, 2016 r. - 1

18. Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie
gospodarowania odpadami – dążenie do likwidacji problemu spalania odpadów poza
spalarniami i współspalarniami odpadów oraz prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania
przepisów w zakresie ochrony środowiska.
Zestawienie kontroli WIOŚ Kraków w 2012 r.
1. Beskidus Sp. z o. o. Zembrzyce 663, 43-210 Zembrzyce
2. Halina Śnieżek-Wilk F.H.U. Ogrodnik, ul. Piłsudskiego 6, 34-200 Sucha Beskidzka, SKLEP ul. Wolności 13, 34-220 Maków Podhalański
3. Firma Handlowo-Usługowa "METAL-BAT" Stanisław Kryjak, ul. 3 Maja 67, 34-240
Jordanów
4. Surowce Wtórne Monika Ceremuga, 34-220 Maków Podhalański, Grzechynia 313, Stacja
Demontażu Pojazdów, ul. Przemysłowa b.n., działka nr 9531/25
5. Produkcja Opakowań Drewnianych Józef Jancarz, Kojszówka 85, 34-231 Juszczyn
6. Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4, 34-200 Sucha Beskidzka
7. P.U.P.H. "Drogbud" inż. Kazimierz Sobaniak, 34-222 Zawoja-Podpolice
8. Gmina Budzów - Oczyszczalnia Ścieków w Budzowie, 34-211 Budzów 445
9. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 34-210 Zembrzyce 655 - Oczyszczalnia Ścieków
w Zembrzycach
10. Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych, ul. Wadowicka 4a, 34-200
Sucha Beskidzka
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Zestawienie kontroli WIOŚ Kraków w 2013 r.
1. Agro-Serwis Bogumił Rajda, ul. Starowiejska 41B, 34-120 Andrychów, Zakład przy ul.
Mickiewicza 26, 32-200 Sucha Beskidzka
2. Z.P.H. Gawra M&W Mieczysława Maciaszek, ul. Mickiewicza 114, 34-200 Sucha Beskidzka
3. Gmina Sucha Beskidzka - Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej Oczyszczalnia Ścieków
w Suchej Beskidzkiej, A. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
4. Drzewna Spółdzielnia Pracy „SPÓLNOTA”, Białka k/Makowa Podhalańskiego
5. PACYGA Import-Export, Kuków 86a, 34-206 Krzeszów
6. Pstrąg Zawojski s.c. E. Pyka, A. Mazur, K. Pyka, Zawoja 1346A, 34-22 Zawoja
7. GMINA STRYSZAWA - Oczyszczalnia Ścieków w Stryszawie, Stryszawa 17, 34-205
Stryszawa
8. "ST MIRCZAK" Mirczak Sławomir Produkcja Opakowań Drewnianych i Wyrobów
Tartacznych, Toporzysko, 34-240 Jordanów
9. Surowce Wtórne Monika Ceremuga, Grzechynia 313, 34-220 Maków Podhalański,
Działalność: ul. Przemysłowa, 34-200 Sucha Beskidzka
10. Osoba fizyczna, Naprawa, 34-240 Jordanów
11. Zakład Stolarski Jan Maj, 34-236 Sidzina 274
Zestawienie kontroli WIOŚ Kraków w 2014 r.
1. ELEN Sp. z o.o., ul. Batorego 19/42, 34-100 Wadowice, Zakład w Stryszawie, Stryszawa
287c, 34-205 Stryszawa
2. Gmina Maków Podhalański, Oczyszczalnia Ścieków w Juszczynie, 34-220 Maków
Podhalański
3. "BLACHDOM PLUS" Głuc Jan, ul. Głowackiego 12, 34-220 Maków Podhalański,
Lądowisko nr 256, 34-220 Maków Podhalański, działka nr 9150
4. Gmina Jordanów, Oczyszczalnia Ścieków w Łętowni, Rynek 2, 34-240 Jordanów
5. Urząd Miasta Jordanów, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów
6. FIDELTRONIK Poland Sp. z o.o., ul. Beniowskiego 1, 34 - 200 Sucha Beskidzka
7. "ST MIRCZAK" Sławomir Mirczak Produkcja Opakowań Drewnianych i Wyrobów
Tartacznych, Toporzysko, 34-240 Jordanów
8. Surowce Wtórne Monika Ceremuga, Grzechynia 313, 34-220 Maków Podhalański, ul.
Przemysłowa 34, 34-200 Sucha Beskidzka
9. Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych, ul. Wadowicka 4a, 34-200
Sucha Beskidzka
10. Gmina Zawoja - Oczyszczalnia Ścieków Zawoja Widły, Zawoja 1854, 34-222 Zawoja
11. Galeria Budzów S.C. Jan Nowak, Małgorzata Sałapat, Stacja paliw, Budzów 281, 34-211
Budzów
12. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa "ZAWOJA" Sp. z o.o.,
Oczyszczalnia Ścieków Centrum, Zawoja 1854, 34-223 Zawoja
13. Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, Oczyszczalnia Ścieków w
Zembrzycach, Zembrzyce 655, 34-210 Zembrzyce
14. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Stacja Paliw nr 771 w Jordanowie, ul. Słowackiego,
34-240 Jordanów
15. KURACJUSZ Kazimierz Gacek, ul. Juliusza Tarnowskiego 2, 34-200 Sucha Beskidzka
16. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SĘCZEK" Mieczysław Zembol,
Naprawa 1, 34-240 Jordanów
Zestawienie kontroli WIOŚ Kraków w 2015 r.
1. Robert Szarek - Robex, Budynek Klubu LKS "NAROŻE", 34-231 Juszczyn
2. Stec Piotr - Usługi Drzewno-Stolarskie, Juszczyn 496, 34-231 Juszczyn, Zakład, ul.
Przemysłowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
3. Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba, Rejonowa Sortownia i Składowisko
Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4A, 34-200 Sucha Beskidzka
4. Surowce Wtórne Monika Ceremuga, Sucha Beskidzka, Przemysłowa 1, 34-200
5. Firma Handlowo-Usługowa "Metal - Bat" Stanisław Kryjak, Jordanów, 3 Maja 67, 34-240
6. Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych, Sucha Beskidzka, Wadowicka
4a, 34-200
7. Gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański, Szpitalna 3, 34-220

75
Id: 87632B71-7035-4D02-B1A1-EEEAB39C6DDE. Uchwalony

Strona 75

8.
9.
10.
11.
12.

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Kojszówce, Kojszówka 248 , 34-231
Gmina Jordanów, Jordanów, Rynek 29, 34-240
Zakład stolarski Michał Dudrak, Maków Podhalański, Białka 339, 34-220
Zakład stolarski i usługi transportowe Bogusław Kosek, Juszczyn, Juszczyn 665, 34-231
Gmina Sucha Beskidzka - Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej - Oczyszczalnia ścieków
w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, A. Mickiewicza 19, 34-200
13. Andrzej Hrycaj, Firma Usługowo-Handlowa "Max-Bud" S.C., Budzów, b.n., 34-211
14. Firma Handlowo-Usługowa „Metal-Bat” Stanisław Kryjak, ul. 3 Maja 67, 34-240 Jordanów
Zestawienie kontroli WIOŚ Kraków w 2016 r.
1. Wytwórnia Mas Bitumicznych w Kojszówce, Kojszówka 248 , 34-231
2. Gmina Jordanów, Jordanów, Rynek 29, 34-240
3. Krzysztof Pacyga – prowadzący działalność pod nazwą Krzysztof Pacyga PACYGA IMPORT
EXPORT , Krzeszów, Kuków 86a, 34-206
4. Składowisko odpadów Dąbie w Suchej Beskidzkiej sp. Z o.o., Sucha Beskidzka, 34-200
5. Gmina Maków Podhalański, Maków Podhalański, Szpitalna 3, 34-220
6. Gmina Sucha Beskidzka - Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej - Oczyszczalnia ścieków
w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, A. Mickiewicza 19, 34-200
7. Surowce Wtórne Monika Ceremuga, Sucha Beskidzka, Przemysłowa 1, 34-200
8. Firma Handlowo-Usługowa "METAL-BAT" Stanisław Kryjak, Jordanów, 3 Maja 67, 34-240
9. Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych, Sucha Beskidzka, Wadowicka
4a, 34-200
10. Andrzej Hrycaj, Firma Usługowo-Handlowa "Max-Bud" S.C., Budzów, b.n., 34-211
11. Zakład stolarski Michał Dudrak, Maków Podhalański, Białka 339, 34-220
12. Leszek Olszówka Wyroby z drewna, Stryszawa 289B, 34-205
13. Zakład stolarski i usługi transportowe Bogusław Kosek, Juszczyn 665, 34-231

19. Modernizacja infrastruktury technicznej układu komunikacyjnego.
Opisano w rozdziale XII. Odziaływanie hałasu.

20. Modernizacje instalacji przygotowania c.w.u. w oparciu o zastosowanie systemu solarnego.
W ramach „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości
powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego” w latach 2012 – 2016 zamontowano
3007 instalacji solarnych na budynkach prywatnych, wykonano również instalacje solarną dla Szpitala
Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego instalacje winny być tak zaprojektowane aby
pokrywały zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w obrębie projektowanego budynku
mieszkalnego w wysokości 50% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w skali roku przy
rzeczywistej wartości nasłonecznienia na danym terenie.
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7

XI.

GOSPODARKA ODPADAMI
Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju
i Polityką Ekologiczną Państwa

Kierunki działań

1. Objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką odpadów oraz odbieraniem
odpadów komunalnych
W tabeli 32 przedstawiono odsetek mieszkańców poszczególnych gmin objętych
systemem selektywnego odbierania odpadów [%] w okresie 2012 – 2016
Gmina
Jordanów
Sucha Beskidzka
Budzów
Bystra - Sidzina
Jordanów
Maków Podhalański
Stryszawa
Zawoja
Zembrzyce

Lata
2012
b.d.
100
100
92
80
b.d.
100
85
90

2013
87,2
100
100
95
95
b.d.
100
95
99

2014
92,2
100
100
98
100
b.d.
100
100
99

2015
93,3
100
100
98
100
b.d.
100
100
99,5

2016
95,06
100
100
98
95,6
100
b.d.
92,91
99

Źródło – opracowano na podstawie danych z gmin

2. Tworzenie i udział gminy w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych
systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących działania w zakresie:
a. - zapobiegania powstawaniu odpadów,
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b. - selektywnego zbierania odpadów,
c. - przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub
unieszkodliwiania,
d. - budowy regionalnych ZZO,
e. rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze
oddziaływania ZZO
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz.
1289) - od 1 lipca 2013 r. na terenie wszystkich Gmin wprowadzono nowy system gospodarki
odpadami komunalnymi.
Cztery spośród Gmin Powiatu Suskiego - Jordanów, Stryszawa, Sucha Beskidzka i Zawoja - należą do
Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy „Świnna Poręba” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, tak więc
to Związek był odpowiedzialny za wprowadzenie nowego systemu na swoim terenie.
Obecnie mieszkańcy płacą Gminom oraz Związkowi (w przypadku czterech wspomnianych gmin
powiatu) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast Gminy i Związek 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 oraz Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy „Świnna Poręba” 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
- 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.

3. Stworzenie, doskonalenie i prowadzenie bazy danych dotyczących ewidencji
wytwarzanych odpadów oraz poddawanych poszczególnym procesom odzysku i
unieszkodliwiania
Baza danych dotycząca odpadów prowadzona jest przez urząd marszałkowski.
4. Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, mających na celu podniesienie
świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami
Działania prowadzone są przez gminy, Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w
Suchej Beskidzkiej.
5. Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki odpadów z papieru i tektury, z
tworzyw sztucznych oraz ze szkła na terenie poszczególnych gmin powiatu
Działania prowadzone są przez gminy, Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w
Suchej Beskidzkiej.
6. Zbiórka oraz zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych
Ilość odpadów biodegradowalnych przyjętych do RSiSKO w Suchej Beskidzkiej w
okresie 2012 - 2016
2012 r. - 0 Mg
2013 r. - 0 Mg
2014 r. - 0 Mg
2015 r. - 840,24 Mg
2016 r. - 840,24 Mg
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7. Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów
komunalnych, w tym m.in.: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
Tab. 33. Ilości zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Gmina
Budzów
Bystra-Sidzina
Jordanów
Jordanów miasto
Maków Podhalański
Gmina Stryszawa
Sucha Beskidzka
Zawoja
Zembrzyce
Razem

2012
1,40
4,80
5,50
0,00
b.d.
5,71
0,28
7,22
b.d.
24,91

2013
2,03
1,50
2,00
0,00
b.d.
2,14
0,63
7,45
3,20
18,94

2014
1,70
1,60
0,00
0,20
b.d.
3,42
0,29
12,56
5,30
25,07

2015
0,20
0,00
0,00
0,00
b.d.
b.d.
0,10
8,30
3,20
11,80

2016
2,00
1,20
1,10
1,10
6,92
6,26
0,18
13,00
b.d.
31,76

Źródło – opracowano na podstawie danych z gmin

- zużytych baterii i akumulatorów,
Od 2006 r. Wydział Środowiska prowadzi akcję zbiórki zużytych baterii.. Pojemniki na
baterie ustawione są w urzędach miast / gmin oraz starostwie, dodatkowo zbiorka baterii
prowadzona jest przy konkursach plastycznych.
Tab. 34 Ilości zebranych zużytych baterii.
Rok
Ilość zebranych baterii (w kg)
2016
720
2015
1570
2014
1340
2013
816
2012
660
Razem
5106
Źródło – opracowanie własne

- przeterminowanych leków
Od 2006 r. Wydział Środowiska prowadzi akcję zbiórki przeterminowanych leków. Pojemniki
na leki ustawione są w 3 aptekach (w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalańskim,
Jordanowie). W okresie 2006 – 2016 zebrano ogółem 3800 kg przeterminowanych leków.
W tabeli przedstawiono ilość zebranych przeterminowanych leków w okresie 2012 – 2016 do
poszczególnych pojemników.
Tab. 35. Ilości zebranych przeterminowanych leków.
Apteka
2012
Sucha Beskidzka
144
Maków Podhalański
87
Jordanów
123
Razem
354
Źródło – opracowanie własne

2013
229
114
159
502

2014
185
96
141
422

2015
298
110
159
567

2016
181
88
104
373

Razem
1037
495
686
2218

8. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
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Ilość odpadów wielkogabarytowych przyjętych do RSiSKO w Suchej Beskidzkiej w okresie 2012
- 2016
2012 r. - 264,48 Mg
2013 r. - 1,48 Mg
2014 r. - 307,97 Mg
2015 r. - 571,353 Mg
2016 r. - 571,353 Mg
11 Zbiórka odpadów remontowo – budowlanych
Ilość odpadów remontowo – budowlanych przyjętych do RSiSKO w Suchej Beskidzkiej w
okresie 2012 - 2016
2012 r. - 188,56 Mg
2013 r. - 90,22 Mg
2014 r. - 137,04 Mg
2015 r. - 189,32 Mg
2016 r. - 189,32 Mg
12. Zbiórka zużytych opon
Ilość zużytych opon przyjętych do RSiSKO w Suchej Beskidzkiej w okresie 2012 - 2016
2012 r. - 191,16 Mg
2013 r. - 158,31Mg
2014 r. - 126,95 Mg
2015 r. - 148,56Mg
2016 r. - 148,56 Mg
13. Zbiórka i transport odpadów zwierzęcych z terenów podlegających poszczególnym gminom
powiatu
Zadanie realizowane przez gminy.
14. Usuwanie i rekultywacja „dzikich” wysypisk odpadów.
Zadanie realizowane przez gminy.
15. Wykonanie pełnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych
16. Realizacja zapisów „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski” oraz prowadzenie akcji informacyjnej o możliwości
uzyskania pomocy finansowej na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest
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 suskiego występuje ok. 799 157,4 m2, tj. ok.
8 790,731 Mg wyrobów azbestowych - szczegóły przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab. 36 Informacja o występowaniu wyrobów azbestowych na terenie powiatu suskiego - stan na
31.12.2016 r.
Gmina
Budzów
Bystra-Sidzina
Jordanów (m.)
Jordanów
Maków Podhalański

Ilość występujących wyrobów azbestowych *
[m2]
[Mg]
81 227,3
893,500
154 636,4
1 701,000
23 999,1
263,990
197 028,8
2 167,317
b. d.**
b. d.**
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Gmina
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Zawoja
Zembrzyce
Razem Powiat Suski

Ilość występujących wyrobów azbestowych *
[m2]
[Mg]
269 909,1
2 969,000
6 443,6
70,880
31 040,7
341,448
34 872,4
383,596
799 157,4

8 790,731

* - przy przeliczeniu jednostki powierzchni na jednostkę masy przyjęto
założenia zgodne z Bazą Azbestową prowadzoną przez Ministerstwo
Gospodarki: 1 m2 waży 11 kg,
** - Gm. Maków Podhalański jest na etapie opracowywania Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest oraz wykonywania
inwentaryzacji tych wyrobów
Źródło: Informacje z gmin

17. Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest
Mieszkańcy Powiatu Suskiego mają możliwość otrzymania dofinansowania do transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Na podstawie umów zawartych między
mieszkańcami a powiatem - wszystkie gminy przekazują powiatowi środki finansowe. Następnie
powiat wyłania na drodze przetargu wykonawcę zadania.
Koszty takiego przedsięwzięcia pokrywane są w następujących proporcjach:
 30% - dofinansowanie z budżetu powiatu,
 40% - dofinansowanie z budżetu gminy (w przypadku Gm. Sucha Beskidzka - 50%),
 30% - środki własne właściciela nieruchomości (w przypadku Gm. Sucha Beskidzka - 20%).

Tab. 37 Ilość usuniętego azbestu z terenu gmin.
Gmina
Budzów
Bystra-Sidzina
Jordanów
Jordanów miasto
Maków Podhalański
Gmina Stryszawa
Sucha Beskidzka
Zawoja
Zembrzyce
Razem

2012
ilość
ilość
wniosków
ton
42,321
18
43,455
18
51,64
23
16,27
5
123,227
48
93,489
42
28,566
17
125,097
52
15,935
8
231

540

2013
ilość
ilość
wniosków
ton
26
64,33
26
63,38
49
115,51
8
22,01
34
70,17
71
137,53
9
11,89
37
75,6
9
17,53
269

577,95

2014
ilość
ilość
wniosków
ton
23
52,19
32
90,32
49
115,02
3
12,44
39
81,06
56
122,88
20
32,29
50
109,72
10
13,62
282

629,54

2015
2016
ilość
ilość
ilość
ilość
wniosków
ton wniosków
ton
22
50,03
34
55,65
24
64,64
34
83,83
115,4
40
12
34,4
8
19,89
39
85,34
54
103,99
57
109,06
60
105,85
19
28,97
17
28,57
5
212

7,42
463,69

14
227

Źródło – opracowanie własne

W ramach programu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest
obszarów województwa małopolskiego” realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego
Programu Współpracy w 2016 r. na terenie Gminy Bystra – Sidzina usunięto 320,20 t azbestu (71
podpisanych umów), na terenie Gminy Zawoja w latach 2015 – 2016 usunięto 427,19 t azbestu
(174 podpisane umowy).
18. Sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Zadanie realizowane przez gminy.
19. Prowadzenie monitoringu eksploatacyjnego i poeksploatacyjnego składowisk odpadów, w
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29,07
458,4

tym monitoringu gruntowo-wodnego
Na terenie RSiSOK w Suchej Beskidzkiej prowadzony jest monitoring realizowany w pełnym
zakresie:
- badanie opadu atmosferycznego (co dziennie w dni robocze)
- badanie ścieków, odcieków (raz na kwartał)
- badanie gazu składowiskowego (raz na miesiąc)
- badanie wód podziemnych (raz na kwartał)
- badanie osiadania i stateczność skarp (raz na rok)
- badanie morfologii składowanych odpadów (raz na rok)

XII.

ODDZIAŁYWANIE HALASU

Cel średniookresowy do 2019 r.
Dokonanie wiarygodnej oceny narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas
i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam gdzie jest ono największe
Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa
małopolskiego w 2012 roku
Laboratorium WIOŚ w Krakowie zrealizowało pomiary hałasu w oparciu o rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 Nr 140, poz.824).
Z dniem 23 października 2012 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra
Środowiska zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku z 14 czerwca 2007 roku (Dz.U.07.120.826).
Dotychczas obowiązujące rozporządzenie zawierało jedne z najostrzejszych norm w Unii
Europejskiej. Dopuszczalne limity natężenia hałasu w ciągu dnia były określone na poziomie
od 50 dB do 65 dB, a w nocy - od 45 dB do 55 dB. W nowym rozporządzeniu limity te
zostały odpowiednio podniesione do 68 dB w ciągu dnia oraz do 60 dB w ciągu nocy. Do
większości otrzymanych wyników z pomiarów monitoringowych hałasu komunikacyjnego
zastosowano nowe rozporządzenie.
Wykonano pomiary określając poziomy krótkookresowe (dobowe) LAeqD oraz LAeqN,
mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska.
Dodatkowo w sąsiedztwie założonych punktów - na terenie powiatu suskiego w Osielcuzlokalizowanych przy źródle hałasu (droga), wykonano drugi pomiar przy elewacji budynku
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mieszkalnego, dając tym samym informacje na temat zagrożeń akustycznych w miejscu
zamieszkania.
Na terenie powiatu suskiego dobowe pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w Osielcu
w dniu 23/24.08.2012 roku
Badaniem klimatu akustycznego objęto odcinek 51 km 0+300 drogi krajowej nr 28 w
miejscowości Osielec
Na podanym obszarze zlokalizowano dwa punkty pomiarowe: • jeden (Pkt 5.1) w odległości
10 m od drogi (na wys. 4 m.n.p.t.) - dający obraz klimatu akustycznego panującego
bezpośrednio przy drodze, • drugi (Pkt 5.2) przy elewacji budynku mieszkalnego położonego
20 m od badanej drogi (na wys. 1,5 m.n.p.t.), przedstawiający wpływ hałasu emitowanego
przez w/w drogę na mieszkańców pobliskiej zabudowy.
Pomiary obejmowały jedną dobę, z podziałem na porę dnia tj. 600-2200 oraz porę nocy tj.
2200- 600. Podczas badań rejestrowano również warunki atmosferyczne oraz natężenie ruchu
Badany obszar określono jako teren zabudowy dwukondygnacyjnej, niskiej, dla której wg.
nowego rozporządzenia dopuszczalny poziom hałasu wynosi:
? dla pory dnia: 65 dB ? dla pory nocy: 56 dB
Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów
hałasu w dwóch punktach, zarówno w porze dnia jak i w nocy (tab.1)

Tabela 38. Wartości poziomów dobowych hałasu drogowego w województwie małopolskim
w 2012 r.
Miejscowość

Punkt
pomiarowy

Współrzędne geogr.
punktu
długość
szerokość

Równoważny poziom dźwięku Przekroczenia wartości
A (LAeq) [dB]
dopuszczalnych [dB]
pora dzienna
pora nocna pora dzienna pora nocna

Pkt 5.1 19o45'16,4” 49o40'38,6”
68,2
62,9
3,2
6,9
o
o
Pkt 5.2 19 45'16,9” 49 40'38,8”
65,6
60,6
0,6
4,6
Źródło – WIOŚ Kraków
*- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu wyliczone na podstawie dotychczasowego
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku z 14 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.120.826).
Osielec

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa
małopolskiego w 2013 roku
Realizując zadania Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa
Małopolskiego na lata 2013-2015, w roku 2013 przeprowadzono pomiary hałasu
komunikacyjnego na terenie województwa małopolskiego, w tym m.in. na terenie powiatu
suskiego pomiary akustyczne obejmujące drogi.
Laboratorium WIOŚ w Krakowie zrealizowało pomiary hałasu w oparciu o rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 Nr 140, poz.824).
Wykonano pomiary określając poziomy krótkookresowe (dobowe) LAeqD oraz LAeqN,
mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska.
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Podczas prowadzonych badań w punktach pomiarowych określono równocześnie warunki
meteorologiczne tj. temperaturę powietrza, wilgotność względną, ciśnienie atmosferyczne
oraz prędkość i kierunek wiatru, a także, w przypadku monitoringu hałasu komunikacyjnego,
rejestrowano pomiar natężenia i strukturę ruchu.
Tabela 39. Wartości poziomów dobowych hałasu drogowego w województwie małopolskim
w 2013 r.
Miejscowość

Punkt
Współrzędne geogr. punktu
pomiarowy

długość
Zawoja

Pkt 1

Równoważny poziom
dźwięku A (LAeq) [dB]

szerokość pora dzienna pora nocna

19o 32'36,6” 49o38'41,4” 64,1

57,4

Przekroczenia wartości
dopuszczalnych [dB]

pora pora nocna
dzienna
1,4

Źródło – WIOS Kraków

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa
małopolskiego w 2014 roku
Realizując zadania Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa
Małopolskiego na lata 2013-2015, w roku 2014 przeprowadzono pomiary hałasu
komunikacyjnego na terenie województwa małopolskiego, w tym m.in. na terenie powiatu
suskiego pomiary akustyczne obejmujące drogi.
Laboratorium WIOŚ w Krakowie zrealizowało pomiary hałasu w oparciu o rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 Nr 140, poz.824).
Prowadzono badania długookresowe LDWN i LN mające zastosowanie do prowadzenia
długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem (w szczególności do
sporządzania map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem). Długość
pomiarów w danym obszarze wynosiła w zależności od możliwości 4 - 10 dób pomiarowych,
uwzględniając w tym pomiary wykonane w porze wiosennej oraz jesiennej. Wartości
wskaźników hałasu LDWN i LN ustalono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie sposobu ustalenia wartości wskaźnika
hałasu LDWN (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1414).
Podczas prowadzonych badań w punktach pomiarowych określono równocześnie warunki
meteorologiczne tj. temperaturę powietrza, wilgotność względną, ciśnienie atmosferyczne
oraz prędkość i kierunek wiatru, a także, w przypadku monitoringu hałasu komunikacyjnego,
rejestrowano pomiar natężenia i strukturę ruchu.
Na terenie powiatu suskiego długookresowe pomiary hałasu drogowego przeprowadzono w
Budzowie w okresie 26.03. - 31.03.2014 r. tab. 40
Miejscowość

Lokalizacja punktu
pomiarowego

Współrzędne geogr. punktu
długość

Budzów

Punkt
zlokalizowany19o 41'36,2”
przy
drodze
wojewódzkiej nr 956 w
odległości 10 m od
krawędzi jezdni, na
wysokości 4 m nad
powierzchnią
terenu.
Odległość
pierwszej
linii zabudowy od drogi
po stronie pomiarów 25
m. Po stronie punktu
pomiarowego oraz po
stronie
przeciwnej

szerokość

Równoważny poziom
dźwięku A (LAeq) [dB]
pora dzienna

49o46'50,0” 67,0

Przekroczenia
wartości
dopuszczalnych [dB]
pora nocna pora pora nocna
dzienna
58,7
-
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zabudowa
mieszkaniowousługowa.
Źródło – WIOS Kraków

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu komunikacyjnego na terenie województwa
małopolskiego w 2015 roku
W ramach podsystemu monitoringu hałasu w 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 2013-2015”. Pomiary hałasu prowadzono w oparciu o rozporządzenie
MŚ z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów
poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową,
linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 Nr 140, poz.824 z późn. zm.). Obliczenia
wskaźnika LDWN wykonano według rozporządzenia MŚ z dnia 10 listopada 2010 r. w
sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1414
z późn. zm.). Przekroczenia wartości dopuszczalnych wykonano według Rozporządzenia MŚ
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.
2014 r., poz. 112 z późn. zm.).
Pomiary były wykonywane w określonych warunkach meteorologicznych:
? prędkość wiatru do 5 m/s, ?
brak opadów atmosferycznych, ?
wilgotność względna w zakresie 25% - 98%,
? temperatura powyżej -10 °C, ?
ciśnienie atmosferyczne od 900 hPa do 1100 hPa
Na terenie powiatu suskiego krótkookresowe pomiary hałasu drogowego przeprowadzono na
drodze wojewódzkiej 946 Sucha Beskidzka – granica województwa tab. 41
Punkt
pomiarowy

Współrzędne geogr.
punktu

Równoważny poziom
dźwięku A (LAeq) [dB]

Przekroczenia
wartości
dopuszczalnych [dB]
długość
szerokość pora dzienna pora nocna pora pora nocna
dzienna
o
o
DW 946 granica woj. –19 31'05,3” 49 43'47,1” 66,9
60,6
1,9
4,6
Sucha Beskidzka
Źródło – WIOS Kraków

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu
suskiego w 2016 roku
W ramach podsystemu monitoringu hałasu w 2016 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”. Pomiary hałasu prowadzono w oparciu o rozporządzenie
MŚ z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów
poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową,
linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 Nr 140, poz.824 ze zm.). Obliczenia
wskaźnika LDWN wykonano według rozporządzenia MŚ z dnia 10 listopada 2010 r. w
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sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1414
z późn. zm.). – tab. 42
Miejscowość lub inne
źródło liniowe

LK nr 8 - Maków
Podhalański

Współrzędne geogr. punktu
długość

szerokość

19,63566

49,73333

Równoważny poziom Przekroczenia wartości
dźwięku A (LAeq) [dB] dopuszczalnych [dB]
pora dzienna pora nocna
pora
pora nocna
dzienna

62,4

60,0

*

*

Źródło – WIOŚ Kraków

*Brak ustaleń w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dotyczących
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku.
Kierunki działań
1. Modernizacja nawierzchni dróg
2012 r.
1. Odbudowa drogi powiatowej nr K 1698 Pewelka-Hucisko-Krale o łącznej długości
520 mb, kwota 131 073,23 zł
2. Odbudowa drogi powiatowej nr K 1694 Jeleśnia –Koszarawa o łącznej długości 1190
mb, kwota : 361 921,35 zł. – udział Gminy Zawoja 150 tys. zł
3. Remont nawierzchni jezdni i chodników, kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr
K 1713 ul. Zamkowa, ul. K 1711 ul. Hr. Tarnowskiego w Suchej Beskidzkiej o
łącznej długości 1200 mb, kwota : 757 009,13 zł, udział Gminy Sucha Beskidzka
192.009,13 zł
4. Remont nawierzchni drogi powiatowej K 1691 Skawica –Warty-Juszczyn, kwota 75
182,52 zł
5. Remont nawierzchni drogi nr K 1688 Maków-Żarnówka –Wieprzec, kwota
262 012,14 zł.
6. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr K 1690 Maków –Grzechynia, kwota
190 312,98 zł
7. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr K 1696 Stryszawa –Roztoki –Koszarawa
kwota 291 020,46 zł
8. Remont nawierzchni drogi powiatowej K 1697 Kuków –Lachowice –Koszarawa,
kwota 193 725,00 zł.
9. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr K 1700 Jeleśnia-Pawelka –Hucisko, kwota
203 614,20 zł
10. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr K 1669 Jordanów- Wysoka- Spytkowice
2013 r.
1. Odbudowa nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr K 1691 Skawica –WartyJuszczyn o długości 450 m, wartość zadania 108 535,69 zł
2. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr K 1696 Stryszawa –Roztoki –Koszarawa o
długości 1050 m, wartość robót 406 666,74 zł
3. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr K 1700 Jeleśnia –Pewelka –Hucisko o
długości 630 m, wartość robót 143 483,19 zł
4. Remont drogi powiatowej nr K 1699 Ślemień - Lachowice o długości 880 m, wartość
robót 323 502,30 zł
5. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr K 1703 Stryszawa –Krzeszów o długości
70 m, wartość zadania 29 510,41 zł
6. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr K 1696 Stryszawa –Roztoki o długości
185 m, wartość robót 65 649,04 zł
udział Gminy Stryszawa 180 tys. zł do zadań w pkt 2-6
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7. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr k 1706 Stronie –Zachełmna – Budzów o
długości 790 m, wartość robót 367 328,65 zł, udział Gminy Budzów 100 tys. zł
8. Remont cząstkowy (pozimowy) wszystkich dróg powiatowych - wartość robót : 402
878,17 zł
9. remont nawierzchni K 1702 w Tarnawie Dolnej- 9 921,18 zł.
10. wyrównanie nawierzchni K 1699 i K 1700 w Kurowie – 6 457,50 zł.
11. remont nawierzchni K 1700 w Pewelce – 8 061,17 zł
2014 r.
1. remont nawierzchni drogi K1703 Stryszawa - Krzeszów w m. Krzeszów na długości
0,5 km, kwota 207 833,34 zł
2. remont nawierzchni drogi K1696 Stryszawa - Roztoki w m. Stryszawa na długości
0,66 km, kwota 244 275,79 zł
3. remont nawierzchni drogi K1700 Jeleśnia - Hucisko w m. Pewelka na długości 1,13
km, kwota 437 761,92 zł
(powiat 684 871,55 zł, gmina 205 000,00 zł)
4. remont nawierzchni drogi K1690 Grzechynia – Zawoja w m. Grzechynia na długości
1 km, kwota 405 245,64 zł
5. remont nawierzchni drogi Rotnia – Juszczyn w m. Juszczyn na długości 0,23 km,
kwota 78 894,78 zł
6. remont nawierzchni drogi K1688 Żarnówka – Kojszówka w. m. Żarnówka na
długości 0,5 km, kwota 209011,93 zł
(powiat 462 168,23 zł, gmina 231 084,12 zł)
7. remont nawierzchni drogi K1706 Zachełmna – Budzów w m. Zachełmna na długości
1,37 km, kwota 578 097,67 zł (powiat 348 097,67 zł, gmina 230 000,00 zł)
8. remont nawierzchni drogi K1686 Łętownia – Naprawa w Łętowni i Naprawie na
długości 0,87 km, kwota 349 435,87 zł (powiat 249 435,87 zł, gmina 100 000,00 zł)
9. remont nawierzchni drogi K1710 ul. Turystyczna na długości 0,42 km, kwota
97 452,90 zł
10. remont nawierzchni drogi K1712 ul. Przemysłowa na długości 0,08 km, kwota
32 327,48 zł
(powiat 92 327,48 zł, gmina 37 452,90 zł)
2015 r.
Remont nawierzchni
Tab. 43 Wykaz remontów nawierzchni w 2015 r.
Nazwa zadania
Remont drogi powiatowej
nr K 1697 Kuków –Lachowice –
Koszarawa
Remont drogi powiatowej
nr K 1687 Wieprzec-Skomielna
Czarna
Remont drogi powiatowej
nr K 1688 Maków –Żarnówka –
Wieprzec-Kojszówka
Remont skrzyżowania dróg
powiatowych nr K 1691 i
K 1692 w miejscowości Skawica
Remont drogi powiatowej
nr K 1687 Wieprzec-Skomielna
Czarna w m. Osielec
Remont odcinka drogi powiatowej

Dł. [km]
0,317

Wartość
całkowita /zł/
126 575,73

Udział
własny /zl/
-

Wysokość pozyskanych
środków /zł/
126 575,73

0,225

81 737,07

39 241,28

42 495,79

0,338

107 504,21

-

107 504,21

0,120

59 997,80

-

59 997,80

0,110

38 888,91

19 444,46

19 444,45

0,120

39 862,33

19 931,16

19 931,16
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nr K 1713 – ul. Kościelna w Suchej
Beskidzkiej
Remont drogi powiatowej
0,076
26 061,73
nr K 1686 Łętownia – Naprawa
Remont skrzyżowania drogi
0,280
53 443,99
powiatowej nr K 1699 z droga
powiatową K 1700 w m. Kurów
Remont drogi powiatowej
0,060
39 346,22
nr K 1669 Jordanów- WysokaSpytkowice
Remont drogi powiatowej
0,100
20 000,00
nr K 1694 Jeleśnia –Koszarawa –
Zawoja
Źródło – dane Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

-

26 061,73

3 443,99

50 000,00

-

39 346,22

10 000,00

10 000,00

Remont drogi krajowej Nr 28 pomiędzy Sucha Beskidzką a Makowem Podhalańskim (remont
nawierzchni, chodników, poboczy, kanalizacji burzowej, parking, zjazdy) na odcinku około
2,5 km, koszt około 7 mln zł
2016 r.
Tab. 44 Wykaz remontów nawierzchni w 2016 r.
Wartość całkowita
Nazwa zadania
km/m2
/zł/
Remont drogi powiatowej 1690 K
0,26 km
78 143,50 zł
Maków -Grzechynia w m.
Grzechynia
Remont nawierzchni na moście dr.
1701K Kuków -Targoszów w
92m2
6 809,28 zł
Targoszowie
Remont drogi 1688K Maków
0,4 km
135 298,77
-Żarnówka w m. Żarnówka
Remont drogi 1691 K Skawica0,53 km
189 880,51
Warty-Juszczyn w m. Juszczyn
Remont drogi 1703K Stryszawa
0,55 km
220 546,75
-Krzeszów w Stryszawie
Remont drogi 1709KSidizna
0,33 km
141 071,53
-Sidzina Górna w Sidzinie
Remont drogi 1669K Jordanów0,32 km
106 877,16
Wysoka-Spytkowice w Wysokiej
Remont drogi K1699 Moszczanica0,7 km
230 363,99
Ślemień-Lachowice w Lachowicach
Źródło – dane Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

Udział
własny /zł/
-

Wysokość pozyskanych
środków z gmin /zł/
78143,5

6809,28

-

85 179,28

240 000,00

110273,38

110 273,37

53905,68

87 165,85

6 877,16

10 0000

130637,36

99 726,63

2. Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami
obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska
W okresie 2012 – 2016 nie utworzono obszarów ograniczonego użytkowania.
3. Ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez
właściwe organy i inspekcje ochrony środowiska
W 2012 r. Starosta Suski wydał decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu dla zakładu
stolarskiego położonego w Sidzinie
W 2013 r. Starosta Suski wydał 2 decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu dla zakładów
stolarskich położonych w Jordanowie, Kukowie.
4. Wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez określonych prawem zarządców dróg i podmioty
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gospodarcze oraz przekazywanie wyników pomiarów uprawnionym organom ochrony
środowiska w formie ustalonej prawem
W 2012 r. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej otrzymało wyniki pomiaru hałasu
przeprowadzonych na drodze wojewódzkiej 946 w Suchej Beskidzkiej oraz z drogi krajowej

5. Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Powiatu

Drogi powiatowe
2012 r.
1. Odbudowa drogi powiatowej nr K 1698 Pewelka-Hucisko-Krale o łącznej długości
604 mb, kwota : 233 638,38 zł (FSUE – dofinasowanie 100 % )
2. Odbudowa drogi powiatowej nr K 1715 ul. Za Wodą o łącznej długości 1600 mb
kwota 398 556,90 zł (FSUE – dofinasowanie 100 % )
3. Odbudowa drogi powiatowej nr K 1705 Stryszów –Barwałd-Marcówka –Zembrzyce
kwota 122 080,58 zł (FSUE – dofinasowanie 100 % )
4. Odbudowa drogi powiatowej nr K 1685 Pcim –Łętownia –Jordanów o łącznej
długości 1300 mb, kwota 628 591,50 zł (budżet państwa – dofinasowanie 80%
502 873,00 zł, środki własne 20% - 125 718,50 zł
5. Odbudowa drogi powiatowej nr K 1694 Jeleśnia –Koszarawa –Zawoja o łącznej
długości 1300 mb, kwota 550 898,55 zł (budżet państwa –dofinansowanie 80% 440 718,00 zł, środki własne 20% -110 180,55 zł
6. Odbudowa drogi powiatowej nr K 1683 Jordanów –Toporzysko-Sidzina, kwota
137 760,00 zł (budżet państwa – 131 364,00 zł, udział własny – 6 396,00 zł)
7. Odbudowa drogi powiatowej nr K 1687 Wieprzec –Skomielna Czarna, kwota
216 566, 10 zł (budżet państwa 130.000 zł, udział własny 86 566,10 zł
8. Odbudowa drogi powiatowej nr K 1698 Pewelka-Hucisko-Krale o łącznej długości
604 mb, kwota 233 638,38 zł (FSUE – dofinasowanie 100 % )
9. Odbudowa drogi powiatowej nr K 1715 ul. Za Wodą o łącznej długości 1600 mb
kwota 398 556,90 zł (FSUE – dofin. 100 % )
10. Odbudowa drogi powiatowej nr K 1705 Stryszów –Barwałd-Marcówka –Zembrzyce
kwota : 122 080,58 zł (FSUE – dofin. 100 % )
11. Odbudowa drogi powiatowej nr K 1685 Pcim –Łętownia –Jordanów o łącznej
długości 1300 mb, kwota 628 591,50 zł (budżet państwa 502 873,00 zł, środki własne
125 718,50 zł)
12. Odbudowa drogi powiatowej nr K 1694 Jeleśnia –Koszarawa –Zawoja o łącznej
długości 1300 mb, kwota 550 898,55 zł (budżet państwa 440 718,00 zł, środki własne
110 180,55 zł)
13. Odbudowa drogi powiatowej nr K 1683 Jordanów –Toporzysko-Sidzina
kwota 137 760,00 zł (budżet państwa – 131 364,00 zł, udział własny – 6 396,00 zł)
14. Odbudowa drogi powiatowej nr K 1687 Wieprzec –Skomielna –Czarna, kwota 216
566,10 zł (budżet państwa 130.000 zł, udział własny 86 566,10 zł)
Dofinansowanie do chodników budowanych przez gminy przy drogach powiatowych
1. Gmina Budzów - 106.747,92zł
2. Gmina Stryszawa - 48 500,00 zł
3. Gmina Maków Podhalański – 109 029,65 zł
4. Gmina Zembrzyce – 1.500,00 zł
5. Gmina Jordanów – 68.292,23 zł
6. Gmina Sucha Beskidzka – 10.000,00 zł
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2013 r.
Odbudowa drogi powiatowej nr K 1691 Skawica –Warty-Juszczyn o łącznej długości 2,6 km
Kwota pozyskanej dotacji z budżetu państwa na Usuwanie skutków Klęsk Żywiołowych
wyniosła 751 055,00 zł, wkład własny powiatu 187 764,64 zł
Dofinansowanie do chodników budowanych przy drogach powiatowych dla gmin
1. Gmina Jordanów – budowa chodnika przy drodze powiatowej K 1683 Jordanów –
Toporzysko-Sidzina- całkowita wartość inwestycji wynosi : 502 939,90 zł. w tym
udział Powiatu 100 587 98 zł
2. Gmina Sucha Beskidzka - przebudowa drogi powiatowej nr K 1710 ul. Zasypnica
wraz z remontem chodnika i kanalizacją deszczową, wartość inwestycji realizowana
przy współpracy z Gminą Sucha Beskidzka 554 757,55 zł, w tym udział Powiatu 370
tys. zł
2014 r.
Przebudowa drogi K1702 Kuków - Krzeszów – Śleszowice - Tarnawa Dolna na długości 4,5
km, kwota 3.385.582,39 zł (NPPDL - 1 692 791,00 zł, gmina -710 972,30 zł, powiat -981
819,09 zł)
Dofinansowanie do chodników budowanych przez gminy przy drogach powiatowych
Gmina Budzów - 193 817,53 zł
Gmina Stryszawa - 238 255,88 zł
Gmina Sucha Beskidzka – 34 286,00 zł
Gmina Jordanów - 198 669,34 zł
Gmina Zembrzyce - 117 233,26 zł
2015 r.
Tab. 45 Wykaz remontów dróg w 2015 r.
Dofinasowani
e z budżetu
80% /zł/
105 894,00

Udział powiatu
20% /zł/

0,200

Wartość
całkowita
/zł/
132 367,68

0,784

485 424, 91

388 339,00

97 085,91

1,090

544 589,63

435 671,00

108 918,63

1,199

480 808,43

384 704,00

96 176,43

1,109

381 916,35

305 533,00

76 383,35

0,947

283 882,52

227 106,00

56 776,52

0,055

51 401,95

41 121,00

10 280,95

Odbudowa drogi powiatowej nr K1697
0,803
510 428,11
Kuków – Lachowice – Koszarawa na wraz
z odbudową przepustów w km 7+660 i w
km 8+600
Źródło – dane Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

408 342,00

102 086,11

Udział
Powiatu

Udział Gminy

Nazwa zadania

Dł. km

Remont drogi powiatowej nr K 1669
Jordanów- Wysoka- Spytkowice
Remont drogi powiatowej nr K 1686
Łętownia – Naprawa
Remont drogi powiatowej nr K 1687
Wieprzec-Skomielna Czarna
Remont drogi powiatowej nr K 1688
Maków –Żarnówka –Wieprzec-Kojszówka
Odbudowa drogi powiatowej nr K1691
Skawica-Warty-Juszczyn wraz z
odbudową przepustu w km 9+830
Odbudowa drogi powiatowej nr K1692
Zawoja-Podpolice -Sucha z odbudową
przepustu w km 3+375
Odbudowa drogi powiatowej nr K 1695
Zawoja-Przysłop-Stryszawa

26 473,68

Tab. 46. Wykaz remontów chodników w 2016 r.
Chodnik – budowa, remont

km/m2

Wartość
całkowita
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Miasto Jordanów
-remont chodnika w ciągu drogi K 1669 ul.
Kolejowa w miejscowości Jordanów
- remont dojazdu do Z.S.im. Kołłątaja w
Jordanowie w ciągu drogi K 1669 ul.
Kolejowa
Gmina Stryszawa
-budowa chodnika w ciągu drogi K 1703 w
m. Stryszawie
- budowa chodnika w ciągu drogi K 1697
w m. Lachowicach
Gmina Maków Podhalański
- remont chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr K 1690 ul. Sportowa w m.
Maków Podhalański
Gmina Budzów
- budowa chodnika w ciągu drogi K 1689
w miejscowości Bieńkówka

Nazwa zadania

Dł.
[km]

0,680
km

50 000,00

25 000,00

25 000,00

8 000,00

4 000,00

4 000,00

393 635,23

65 500,00

328 135,23

206 462,84

34 500,00

171 962,84

0,160
km

46 339,53

20 000,00

26 339,53

1,0 km

635 555,55

63 555,55

572 000,00

78m2
0,675
km
0,325
km

Wartość
całkowita /zł/

Dofinansowanie
z budżetu /zł/

Remont i przebudowa dróg
powiatowych Nr K 1713 ul.
2,76
2 087 885,24
1 043 942,00
Zamkowa- Rynek- KościelnaSzpitalna
K 1711 ul. Hr. TarnowskiegoBat. Chłopskich- Błądzonka
K 1712 ul. Przemysłowa
w Suchej Beskidzkiej
Źródło – dane Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

Udział
Gminy Sucha
Beskidzka /zł/

Udział
Powiatu

521 971,31

521 971,93

2016
1. Remont oraz rozbudowa drogi powiatowej nr K1705 Barwałd – Stryszów –
Zembrzyce w miejscowości Zembrzyce i Marcówka wraz z budową sieci
napowietrzno/kablowej oświetlenia ulicznego – wartość umowy 1 691 264,93 zł,
dotacja: 837 179,00 zł, dodatkowo budowa chodnika w ciagu drogi K 1705 kwota
208 455,36 zł
2. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1695 Zawoja – Przysłop – Stryszawa w
miejscowości Zawoja, wartość umowy 143 997,77 zł; dotacja: 110 088,00 zł
3. Odbudowa drogi powiatowej nr K1690 Maków – Grzechynia – Zawoja w
miejscowości Grzechynia i w miejscowości Zawoja - wartość umowy 409 595,54 zł;
dotacja: 325 413,00 zł
4. Odbudowa drogi powiatowej nr K1703 Stryszawa – Krzeszów w miejscowości
Krzeszów - wartość umowy 116 696,74 zł; dotacja: 93 357,00 zł
5. Odbudowa drogi powiatowej nr K1693 Zawoja – Markowa w miejscowości Zawoja wartość umowy 50 423,85 zł; dotacja: 40 339,00 zł
Rozpoczęcie budowy tunelu w ciągu drogi krajowej S7 pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą.
6. Modernizacja infrastruktury technicznej układu komunikacyjnego
2012 r.
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1. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej skrzyżowania z rondem dróg
powiatowych nr K1683 i K 1677 w Bystrej Podhalańskiej, kwota 20.910,00 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowa drogi powiatowej nr K
1694 w Zawoi – od granicy z Powiatem Żywieckim, kwota 84 580,00 zł
2013 r.
Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Budowa obejścia Zembrzyc w ciągu drogi
wojewódzkiej 956, kwota 18 469,54 zł

XIII.

OCHRONA WÓD

Cel średniookresowy do 2019 r.
Osiągniecie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich wód

1. Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie
edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed
zanieczyszczeniem

2. Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu
nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom
w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych

3. Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych,
niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym

4. Budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt obornikowych
w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt

5. Rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, dostosowanie jej do
wymagań wspólnotowych

Badania i ocena jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp) prowadzone są w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska. W 2013 roku monitoring wód powierzchniowych
zrealizowany został na podstawie Programu monitoringu środowiska województwa
małopolskiego na lata 2013-2015 (w zakresie podsystemu monitoringu jakości wód
powierzchniowych) opracowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Krakowie i zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ramowa
Dyrektywa Wodna 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej w Europie, nakłada na wszystkie kraje członkowskie obowiązek osiągnięcia
do 2015 r. dobrego stanu wód.
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Inspektorat wykonał ocenę dla monitorowanych jcwp za 2013 rok zgodnie z projektem
rozporządzenia Ministra Środowiska o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych oraz Wytycznych GIOŚ.
Stan ekologiczny i potencjał ekologiczny jcwp sklasyfikowany został na podstawie danych
uzyskanych w wyniku badań monitoringowych prowadzonych w reprezentatywnym punkcie
pomiarowo-kontrolnym w zakresie elementów biologicznych, hydromorfologicznych i
fizykochemicznych.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono dobry stan chemiczny, ekologiczny wód
znajdujących się w 4 jcw. Ocena stanu jcwp jest wypadkową stanu lub potencjału
ekologicznego i chemicznego, a określa go gorszy ze stanów - na terenie powiatu suskiego
badane jcwp uzyskały ocenę dobrą.
Ocena opracowana została w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27
listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. nr 204,
poz.1728
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Tab.47. Zestawienie danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek w jcw powiatu suskiego - ocena za 2013 r.
Nazwa

Kod

Kod

Nazwa

Klasa

ocenianej jcw

ocenianej jcw

reprezentatywnego

reprezentatywnego

elementów

ppk

ppk

biologicznych

Klasa elementów

Klasa elementów

hydromorfologicznych fizykochemicznych

Klasa elementów

Stan / potencjał

Stan

fizykochemicznych
specyficzne zan.
syntetyczne

ekologiczny

chemiczny

Stan

i niesyntetyczne
Skawa do Bystrzanki

PLRW2000122134299

PL01S1501_3231

Skawa - poniżej
Jordanowa

Skawica

PLRW2000122134499

PL01S1501_1754

Skawica - Białka

Stryszawka pow.
ujęcia

PLRW200012213469

PL01S1501_1755

Stryszawka-pow.ujęcia

Paleczka

PLRW200012213473299 PL01S1501_2299

Paleczka - Zembrzyce

II

II

I

I

DOBRY

DOBRY DOBRY

II
II
II

II
II
II

II
II
II

II
I
I

DOBRY
DOBRY
DOBRY

DOBRY DOBRY
DOBRY DOBRY
DOBRY DOBRY

Objaśnienia:
Klasa elementów biologicznych
stan ekologiczny

stan / potencjał ekologiczny

potencjał
ekologiczny (jcw
sztuczne)

potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

stan ekologiczny

potencjał ekologiczny (jcw
sztuczne)

potencjał
ekologiczny (jcw
silnie zmienione)

I

stan bdb / potencjał
maks.

I

I

BARDZO DOBRY

stan bdb / potencjał
maks.

MAKSYMALNY

MAKSYMALNY

II

stan db / potencjał db

II

II

DOBRY

stan db / potencjał db

DOBRY

DOBRY

III

stan / potencjał
umiarkowany

III

III

UMIARKOWANY

stan / potencjał
umiarkowany

UMIARKOWANY

UMIARKOWANY

IV

stan / potencjał słaby

IV

IV

SŁABY

stan / potencjał słaby

SŁABY

SŁABY

V

stan / potencjał zły

V

V

ZŁY

stan / potencjał zły

ZŁY

ZŁY

Klasa elementów hydromorfologicznych
stan ekologiczny

stan chemiczny

potencjał
ekologiczny (jcw
sztuczne)

potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

DOBRY

I

stan bdb / potencjał
maks.

I

I

PSD_sr

II

stan db / potencjał db

II

II

PSD_max

Klasa elementów fizykochemicznych

stan ekologiczny

stan dobry

poniżej stanu
dobrego

PSD

potencjał
ekologiczny (jcw
sztuczne)

potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

przekroczone stężenia
średnioroczne
przekroczone stężenia
maksymalne
przekroczone stężenia
średnioroczne i
maksymalne

stan

I

stan bdb / potencjał
maks.

I

I

DOBRY

stan dobry

II

stan db / potencjał db

II

II

ZŁY

stan zły

PSD

poniżej stanu / potencjału
dobrego

PPD

PPD

Źródło : Wyniki klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2013 r., WIOŚ Kraków
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Tab.48 Ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w powiecie suskim w 2013 r.

Nazwa JCWP

Skawa do
Bystrzanki

Skawica

Stryszawka

Paleczka

Kod JCWP

PLRW20002134299

PLRW2000122134499

PLRW200012213469

PLRW200012213473299

Rzeka

Skawa

Skawica

Stryszawka

Paleczka

Punkt pomiarowokontrolny
Nazwa

km

Jordanów

71,1

Białka

Powyżej ujęcia

Zembrzyce

3,0

3,5

1,2

Kategoria
jakości
wód

A3

A2

A2

A2

Kategoria wód wg wskaźników

Ocena spełnienia
wymagań dla
obszarów
chronionych (do
poboru w wodę
do spożycia)

Fizyko-chemicznych

Bakteriologicznych

A2 - OWO, azot
Kjeldahla, fosforany,
mangan

A3 - ogólna liczba
bakterii coli, liczba
bakterii coli fek.

T

A1

A2 - ogólna liczba
bakterii coli, ogólna
liczba bakterii coli
fek., paciorkowce
fekalne

T

A2 - odczyn pH

A2 - ogólna liczba
bakterii coli, liczba
bakterii coli fek.,
paciorkowce fekalne

T

A2 - odczyn pH

A2 - ogólna liczba
bakterii coli, liczba
bakterii coli fek.,
paciorkowce fekalne

T

Źródło : Wyniki klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2013 r., WIOŚ Kraków
Kategorie wód
kategoria A1
kategoria A2
kategoria A3
poza A3
Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych
przeznaczonych do poboru na zaopatrzenie w wodę do picia
T
spełnione wymogi
N
niespełnione wymogi
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W 2014 roku monitoring wód powierzchniowych zrealizowany został na podstawie Programu monitoringu
środowiska województwa małopolskiego na lata 2013-2015 (w zakresie podsystemu monitoringu jakości
wód powierzchniowych).
Podstawą klasyfikacji i oceny stanu wód powierzchniowych za 2014 rok jest rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.2014 poz.1482)
oraz Wytyczne Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
W ocenie spełnienia dodatkowych wymagań na obszarach chronionych uwzględniono także rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U.Nr
204, poz. 1728).
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jcwp oparta na elementach biologicznych (fitobentos,
makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna) oraz parametrach wspomagających fizykochemicznych i
hydromorfologicznych oraz specyficznych zanieczyszczeniach syntetycznych i niesyntetycznych.
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Tab.49 Zestawienie danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek w jcw powiatu suskiego - ocena za 2014 r.
Nazwa

Kod

Kod

Nazwa

Klasa

Klasa

Klasa

Klasa elementów

Stan / potencjał

Stan

ocenianej jcw

ocenianej jcw

reprezentatywnego

reprezentatywnego

elemnetów

elemnetów

elemnetów

ekologiczny

chemiczny

ppk

ppk

biologicznych

fizykochemicznych
specyficzne zan.
syntetyczne

I
I
II

DOBRY
DOBRY
DOBRY

DOBRY DOBRY

potencjał ekologiczny (jcw
sztuczne)

potencjał
ekologiczny (jcw
silnie zmienione)

hydromorfologicznych fizykochemicznych

Stan

i niesyntetyczne
Skawica

PLRW2000122134499

PL01S1501_1754

Skawica - Białka

Stryszawka

PLRW200012213469

PL01S1501_1755

Stryszawka-pow.ujęcia

Paleczka

PLRW200012213473299 PL01S1501_2299

Paleczka - Zembrzyce

II
II
II

II
II
II

II
I
II

Objaśnienia:
Klasa elementów biologicznych
stan ekologiczny

stan / potencjał ekologiczny

potencjał
ekologiczny (jcw
sztuczne)

potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

stan ekologiczny

I

stan bdb / potencjał
maks.

I

I

BARDZO DOBRY

stan bdb / potencjał
maks.

MAKSYMALNY

MAKSYMALNY

II

stan db / potencjał db

II

II

DOBRY

stan db / potencjał db

DOBRY

DOBRY

III

stan / potencjał
umiarkowany

III

III

UMIARKOWANY

stan / potencjał
umiarkowany

UMIARKOWANY

UMIARKOWANY

IV

stan / potencjał słaby

IV

IV

SŁABY

stan / potencjał słaby

SŁABY

SŁABY

V

stan / potencjał zły

V

V

ZŁY

stan / potencjał zły

ZŁY

ZŁY

Klasa elementów hydromorfologicznych
stan ekologiczny

stan chemiczny

potencjał
ekologiczny (jcw
sztuczne)

potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

DOBRY

I

stan bdb / potencjał
maks.

I

I

PSD_sr

II

stan db / potencjał db

II

II

PSD_max

Klasa elementów fizykochemicznych

stan dobry
przekroczone stężenia
średnioroczne
poniżej stanu dobrego

przekroczone stężenia
średnioroczne i maksymalne

PSD

potencjał
ekologiczny (jcw
sztuczne)

potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

stan bdb / potencjał
maks.

I

I

DOBRY

stan dobry

II

stan db / potencjał db

II

II

ZŁY

stan zły

PSD

poniżej stanu / potencjału
dobrego

PPD

PPD

stan ekologiczny
I
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Źródło : Wyniki klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2014 r., WIOŚ Kraków

Tab. 50.Ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w powiecie suskim w 2014 r.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. Nr 204.2002, poz.1728).

Nazwa JCWP

Kod JCWP

Rzeka

Punkt
pomiarowokontrolny
Nazwa

Kategoria
jakości wód

km

Kategoria wód wg wskaźników
Fizyko-chemicznych

Skawa do
Bystrzanki

PLRW20002134299

Skawa

Jordanów

71,1

A3

Skawica

PLRW2000122134499

Skawica

Białka

3,0

A2

Bakteriologicznych

A3 - ogólna liczba
bakterii coli, liczba
bakterii grupy coli
A2 - OWO, azot
typu kałowego,
Kjeldahla, mangan
liczba
paciorkowców
kałowych
A2 - ogólna liczba
bakterii coli, liczba
bakterii grupy coli
A2 - odczyn pH, azot
typu kałowego,
Kjeldahla
liczba
paciorkowców
kałowych

Ocena spełnienia
wymagań dla
obszarów
chronionych (do
poboru w wodę do
spożycia)

T

T

Źródło : Wyniki klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2014 r., WIOŚ Kraków
Kategorie wód
kategoria A1
kategoria A2
kategoria A3
poza A3
Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych
przeznaczonych do poboru na zaopatrzenie w wodę do picia
T
spełnione wymogi
N
niespełnione wymogi

Id: 87632B71-7035-4D02-B1A1-EEEAB39C6DDE. Uchwalony

98 98
Strona

Podstawą klasyfikacji i oceny stanu wód powierzchniowych za 2015 rok jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych (Dz.U.2014 poz.1482) oraz Wytyczne Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Ocenę stanu wód
powierzchniowych (rzek i zbiorników zaporowych) w województwie wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód (jcwp) na
podstawie zweryfikowanych wyników badań monitoringowych wód zrealizowanych w ramach państwowego monitoringu środowiska przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.
Stan jcwp oceniono poprzez porównanie klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego na podstawie badań prowadzonych w
reprezentatywnym punkcie pomiarowokontrolnym, a określa go gorszy ze stanów. Jeżeli jcwp występuje na obszarze chronionym ocena stanu
wód uwzględnia także spełnianie wymogów dodatkowych określonych dla tego obszaru. Wody są w dobrym stanie, jeżeli mają dobry lub
powyżej dobrego stan/potencjał ekologiczny i równocześnie dobry stan chemiczny oraz w przypadku występowania na obszarze chronionym
spełnione są wymogi dodatkowe określone dla tego obszaru. Do stanu złego zakwalifikowane są wody, które mają stan/potencjał ekologiczny
umiarkowany, słaby i zły, stan chemiczny poniżej dobrego.
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Tab. 51. Zestawienie danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek w jcw powiatu suskiego - ocena za 2015 r.
Nazwa

Kod

Kod

Nazwa

Klasa

Klasa

Klasa

Klasa elementów

Stan / potencjał

Stan

ocenianej jcw

ocenianej jcw

reprezentatywnego

reprezentatywnego

elementów

elementów

elementów

ekologiczny

chemiczny

ppk

ppk

fizykochemicznych
specyficzne zan.
syntetyczne

biologicznych hydromorfologicznych fizykochemicznych

Stan

i niesyntetyczne
Skawa do Bystrzanki

PLRW2000122134299

PL01S1501_2175

Skawa-Jordanów

Skawica

PLRW2000122134499

PL01S1501_1754

Skawica - Białka

Stryszawka

PLRW200012213469

PL01S1501_1755

Stryszawka-pow.ujęcia

Paleczka

PLRW200012213473299 PL01S1501_2299

Paleczka - Zembrzyce

Skawa od Bystrzanki
bez Bystrzanki do
zbiornika Świnna
Poręba

PLRW200014213471

Skawa-Zembrzyce

PL01S1501_1753

IV
I
II
II

II
II
II
II

II
II
I
II

I

II

I

II
I
I
II

SŁABY
DOBRY
DOBRY
DOBRY

ZŁY

DOBRY DOBRY

DOBRY

OBJAŚNIENIA:
Klasa elementów biologicznych
stan ekologiczny

stan / potencjał ekologiczny

potencjał
ekologiczny (jcw
sztuczne)

potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

stan ekologiczny

potencjał ekologiczny (jcw
sztuczne)

potencjał
ekologiczny (jcw
silnie zmienione)

I

stan bdb / potencjał
maks.

I

I

BARDZO DOBRY

stan bdb / potencjał
maks.

MAKSYMALNY

MAKSYMALNY

II

stan db / potencjał db

II

II

DOBRY

stan db / potencjał db

DOBRY

DOBRY

UMIARKOWANY

UMIARKOWANY

SŁABY

SŁABY

ZŁY

ZŁY

III

III

UMIARKOWANY

IV

stan / potencjał
umiarkowany
stan / potencjał słaby

IV

IV

SŁABY

stan / potencjał
umiarkowany
stan / potencjał słaby

V

stan / potencjał zły

V

V

ZŁY

stan / potencjał zły

III

Klasa elementów hydromorfologicznych
stan ekologiczny

stan chemiczny

potencjał
ekologiczny (jcw
sztuczne)

potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

DOBRY

I

stan bdb / potencjał
maks.

I

I

PSD_sr

II

stan db / potencjał db

II

II

PSD_max

Klasa elementów fizykochemicznych
stan ekologiczny

stan dobry

poniżej stanu dobrego

PSD

potencjał
ekologiczny (jcw
sztuczne)

potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

przekroczone stężenia
średnioroczne
przekroczone stężenia
maksymalne
przekroczone stężenia
średnioroczne i maksymalne

stan

I

stan bdb / potencjał
maks.

I

I

DOBRY

stan dobry

II

stan db / potencjał db

II

II

ZŁY

stan zły

poniżej stanu / potencjału
PSD
PPD
PPD
dobrego
Źródło : Wyniki klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2015 r., WIOŚ Kraków
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Tab. 52. Ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w powiecie suskim w 2015 r.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. Nr 204.2002, poz.1728).

Nazwa JCWP

Skawa do
Bystrzanki

Skawica

Kod JCWP

PLRW20002134299

Rzeka

Skawa

Punkt pomiarowokontrolny

Kategoria
jakości wód

Nazwa

km

Jordanów

71,1

A3

Białka

3,0

A2

PLRW2000122134499 Skawica

Ocena spełnienia
Kategoria wód wg wskaźników
wymagań dla
obszarów chronionych
(do poboru w wodę do
Fizyko-chemicznych Bakteriologicznych
spożycia)
A3 - ogólna liczba
bakterii grupy coli,
liczba bakterii
A2 - azot Kjeldahla,
grupy coli typu
T
fosforany, amoniak
kałowego,
paciorkowce
kałowe
A2 - ogólna liczba
bakterii coli, liczba
bakterii grupy coli
A1
typu kałowego,
T
liczba
paciorkowców
kałowych

Kategorie wód
kategoria A1
kategoria A2
kategoria A3
poza A3
Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych
przeznaczonych do poboru na zaopatrzenie w wodę do picia
T
spełnione wymogi
N
niespełnione wymogi
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Tab. 53. Ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w powiecie suskim w 2016 r.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. Nr 204.2002, poz.1728).

Nazwa JCWP

Kod JCWP

Rzeka

Punkt pomiarowokontrolny
Nazwa

Skawa do
Bystrzanki

Skawica

Stryszawka

PLRW20002134299

PLRW2000122134499

Skawa

Skawica

Jordanów

Białka

PLRW200012213469 Stryszawka Powyżej ujęcia

Kategoria
jakości wód

Kategoria wód wg wskaźników

km

Fizyko-chemicznych

Bakteriologicznych

71,1

A2 - barwa,
zawiesina ogólna,
OWO, węglowodory
ropopochodne,
mangan

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

A3

3,0

A2

A2 - odczyn pH

3,5

A2

A2 - odczyn pH

A2 - ogólna liczba
bakterii coli, liczba
bakterii grupy coli
typu kałowego,
liczba
paciorkowców
kałowych
A2 - ogólna liczba
bakterii coli, liczba
bakterii grupy coli
typu kałowego,
liczba
paciorkowców
kałowych

Ocena spełnienia
wymagań dla obszarów
chronionych (do poboru
w wodę do spożycia)

T

T

T

Kategorie wód
kategoria A1
kategoria A2
kategoria A3
poza A3
Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych
przeznaczonych do poboru na zaopatrzenie w wodę do picia
T
spełnione wymogi
N
niespełnione wymogi
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Jakość wód podziemnych
Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadzał 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 podziemnych w zakresie elementów
fizykochemicznych i ilościowych wykonuje państwowa służba hydrogeologiczna.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.
Nowy podział obszaru Polski na 176 części JCWPd wskazuje, że na terenie Powiatu Suskiego znajdują
się cztery JCWPd nr 158, 159, 160 i 161.
W 2016 r. ocenę stanu jakości wód podziemnych dokonano w oparciu o monitoring diagnostyczny.
Wyniki pomiarów przedstawia tabela poniżej:
Tabela 54. Ocena stanu wód podziemnych w ppk na terenie Powiatu Suskiego w ramach monitoringu diagnostycznego w 2016 roku.
Klasa jakości –
Wskaźniki decydujące o danej
Gmina/
Użytkowanie
wskaźniki
Końcowa
klasie
JCWPd
miejscowość
terenu
fizyczno klasa jakości
II
III
IV
chemiczne
Zawoja/
159
Lasy
I
I
Zawoja
Bieńkówka/
159
Łąki i pastwiska
III
III
NO3
Budzów

103
Id: 87632B71-7035-4D02-B1A1-EEEAB39C6DDE. Uchwalony

Strona 103

Gmina/
miejscowość

JCWPd

Użytkowanie
terenu

Klasa jakości –
wskaźniki
fizyczno chemiczne

Końcowa
klasa jakości

Wskaźniki decydujące o danej
klasie
II

III

IV

Juszczyn/
Zabudowa
Maków
159
IV
III
Mn
Zn
temp.
wiejska
Podhalański
Zawoja/
Zabudowa
159
II
I
temp.
Zawoja
wiejska
Zawoja/
Zabudowa
159
II
II
temp. Zn
Zawoja
wiejska
Zawoja/
Zabudowa
temp., Na,
159
II
II
Zawoja
wiejska
NO2
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

6. Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości dla których jest to ekonomicznie uzasadnione.
Tab. 55 Długość sieci kanalizacyjnej
Gmina
Jordanów miasto
Sucha Beskidzka
Budzów
Bystra - Sidzina
Jordanów
Maków Podhalański
Stryszawa
Zawoja
Zembrzyce

2012
10,3
65,9
0,69
0
29,54

2013
10,3
70,9
0,69
0
30,4

Rok
2014
10,3
71,95
0,69
0
31,0

2015
10,3
73,83
0,69
0
32,02

38,8
7,44
0,20

49,65
7,44
0,30

53,80
7,44
0,30

64,70
8,36
4,2

2016
10,3
73,8
0,69
0
92,1
76,10
8,4
50,6

Źródło – dane z gmin

7. Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest niemożliwa lub
ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej

8. Budowa sieci wodociągowych i ujęć głębinowych wody
W powiecie suskim odbiorcy wody zaopatrują się w wodę z sieci wodociągowej lub ze studni gospodarskich.
Do sieci wodociągowej woda dostarczana jest z ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. Podstawowe dane
dotyczące sieci wodociągowej i systemu zaopatrzenia mieszkańców Powiatu w wodę do picia zostały zawarte
w tabelach poniżej.
Na terenie powiatu suskiego infrastruktura komunalna w obszarze gospodarki wodno-ściekowej z roku na rok
ulega sukcesywnej poprawie. Obecnie powiat suski charakteryzuje się stosunkowo niskim wskaźnikiem
zwodociągowania (38,5 %), niższym od średniego wskaźnika zwodociągowania dla województwa
małopolskiego (81,1 %).
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Tab. 56. 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
92,5
7.
proszowicki
91,1
8.
wielicki
89,8
9.
dąbrowski
88,2
10.
miechowski
87,6
11.
wadowicki
85,1
12.
m. Nowy Sącz
84,9
13.
bocheński
75,8
14.
tatrzański
74,4
15.
brzeski
73,2
16.
tarnowski
71,0
Źródło: www.stat.gov.pl
17.
myślenicki
69,9
18.
nowosądecki
52,0
Większość gmin na 19.
terenie powiatu jest
limanowski
51,7
zwodociągowana
w 20.
stopniu średnim.
nowotarski
49,0
21.
gorlicki
39,7
Tab.
57.
Zwodociągowanie
i
22.
suski
38,5
skanalizowanie gmin w
Powiecie Suskim w [%]:
Województwo małopolskie
81,1

Gmina

zwodociągowanie

skanalizowanie

Jordanów (gmina miejska)
Sucha Beskidzka

81,2
70,2

46,4
78,9

Budzów
Bystra-Sidzina

0,6
46,3

0,2
0,0

Jordanów( gmina wiejska)
Maków Podhalański

32,3
18,2

33,2
31,8

Stryszawa
Zawoja

47,9
25,7

30,0
13,0

Zembrzyce
Powiat suski

67,8
38,5

55,6
31,6

Źródło: www.stat.gov.pl

Na przestrzeni lat 2012-2016 ogólna długość sieci wodociągowej na terenie Powiatu powiększyła się o ok. 41,1 km (wg
GUS).
Tab. 58. Sieć wodociągowa w Powiecie Suskim.
Gmina

Długość czynnej sieci
rozdzielczej (bez
przyłączy)

Woda dostarczona
gospodarstwom
domowym

Przyłącza do budynków

[km]

tys. m3

szt.

Jordanów (gmina miejska)

20,7

106,6

912

Sucha Beskidzka

54,6

180,7

1 215

Budzów

0,7

0,5

2

Bystra-Sidzina

34,5

84,4

571

Jordanów( gmina wiejska)

57,3

68,2

834

Maków Podhalański

12,4

75,9

501

Stryszawa

88,4

103,5

1 885

Zawoja

22,1

36,5

452

Zembrzyce

60,1

67,1

1 041

Powiat Suski

350,8

723,4

7413

Źródło: www.stat.gov.p
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XIV.

POWAŻNE AWARIE

Cel średniookresowy do 2019 r.
Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi instalacjami
będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii

Kierunki działań
1. Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej zasad postępowania w razie
wystąpienia poważnej awarii, w celu ukształtowania właściwych postaw i zachowań
Zadanie realizowane przez Państwową Straż Pożarną
2. Promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i działań, które w sytuacji awaryjnej będą
wymagać sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych
Zadanie realizowane przez firmy ubezpieczeniowe.
3. Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów
bezpieczeństwa i prewencji
Zadanie realizowane przez WIOS Kraków.
4. Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom
Na podstawie art. 29 pkt 4 ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzony jest rejestr zakładów
mogących spowodować poważaną awarię. Odpowiednie informacje przekazywane są do jednostek administracji
samorządowej w ramach opiniowania studiów i planów zagospodarowania przestrzennego w trybie art. 11 i 17 ustawy 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W bazie PSPA (potencjalni sprawcy poważnych awarii)
prowadzonej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na terenie powiatu suskiego nie występują zakłady dużego
ryzyka i zakłady zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnych awarii.
Na obszarze powiatu suskiego 2 zakłady zostały zakwalifikowane przez WIOŚ jako potencjalni sprawcy poważnych
awarii tab. 59
Lp. Nr ident. z bazy PSPA
Nazwa
Miejscowość
Gmina
1.

1210355

Fabios S.A.

Białka

Maków Podhalański

2.

1210366

Valvex S.A.

Jordanów

Jordanów

W 2013 r. zanotowano jedno zdarzenie wymagające zgłoszenia do GIOŚ – uszkodzenie rurociągu gazowego
podczas prac ziemnych na terenie Firmy EMS ul. Beniowskiego 1 w Suchej Beskidzkiej (indeks z programu
Ekoawarie 121-2013-001). Zdarzenie spełniło kryteria rozporządzenia Ministra Środowiska z 30.12.2002 r. w sprawie
poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ § 4.1 pkt 4) ewakuacja przynajmniej 250 osób na czas
dłuższy niż 2 godziny albo innej liczby osób jeżeli iloczyn liczby osób i czasu ewakuacji 9okreslonego w godz.) wynosi
co najmniej 500. Miejsce uszkodzenia znajdowało się około 100 m od hal produkcyjnych, z uwagi na bezpieczeństwo
pracowników podjęto decyzję o ewakuacji. Powiadomiono PSP, Policję, Pogotowie gazowe. Przerwa w produkcji trwała
około 90 minut.

2. Opracowanie planu operacyjno – ratowniczego na wypadek zaistnienia poważnej awarii
Zadanie realizowane przez Państwową Straż Pożarną
3. Utrzymywanie w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia poważnej awarii

106
Id: 87632B71-7035-4D02-B1A1-EEEAB39C6DDE. Uchwalony

Strona 106

Zadanie realizowane przez Państwową Straż Pożarną

XV.

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Cel średniookresowy do 2019 r.
Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Kierunki działań
1. Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania potencjału
energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii
2. Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii - realizacja
„Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w
obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego”, wspomagania wykorzystania odnawialnych źródeł
energii m.in. w obrębie budynków mieszkalnych.
I.

Inauguracja programu
W dniu 27.09.2012 r. na Zamku w Suchej Beskidzkiej odbyła się oficjalna inauguracja „Programu
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów
Natura 2000, Powiatu Suskiego”. W inauguracji wzięli udział przedstawiciele funduszy finansujących
projekt tj.
1. Z-ca Dyrektora Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Roland Python
2. Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Jan Rączka
3. Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Józef
Kała
oraz m. in. wójtowie, burmistrzowie, radni powiatowi, przedstawiciele mieszkańców biorących udział w
projekcie.
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Zdjęcia z konferencji. Źródło własne.

Spotkanie Koordynatorów
W dniu 25.10.2012 r. odbyła się spotkanie koordynatorów programów solarnych realizowanych w ramach
Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. W konferencji wzięli udział :
przedstawiciele jednostek, które przystąpiły do realizacji montażu solarów (Powiat Suski, Gmina Busko Zdrój,
Gmina Mszana Dolna, Gmina Wieliczka, Gmina Niepołomice, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle,
Gmina Skawina)
Naczelnik Wydziału Wdrażania Programów Pomocy Zagranicznej Aleksandra Guzowska i Konrad Łaciński z
Wydziału ds. analiz prawnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
Naczelnik Wydziału Wdrażania Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dyląg z Władzy
Wdrażającej Programy Europejskie,
Sylwia Słomiak – Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
Jerzy Piszczek ekspert Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy
Wicestarosta Suski - Jan Woźny
Koordynator Projektu Paweł Dyrcz wraz z współpracownikami z Wydziału Środowiska Teresą Jasiewicz i
Markiem Mrugaczem.
Podczas spotkania Pan Wicestarosta przekazał specjalne podziękowania dla Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego Władzy Wdrażającej Programy Europejskie za udzieloną pomoc, która umożliwiała realizację
programu solarnego w powiece suskim.
Koordynator programu montażów solarów w powiecie suskim Paweł Dyrcz przedstawił dotychczasowe
uwagi jakie wynikły podczas montażu solarów na terenie powiatu.

Zdjęcia ze spotkania. Źródło własne.

Wizyta monitorująca
W okresie 22.10 – 24.10.2012 r. na terenie powiatu suskiego przebywała delegacja Szwajcarskiego – Polskiego
Programu Współpracy, będącego jednym z Darczyńców .
W dniach 22- 23.10.2012 r. wizytację prowadzono w obecności Eksperta Funduszu Jerzego Piszczek. W dniu
24.10.2010 r. wizytacje prowadzili dodatkowo Z-ca Dyrektora SPPW Roland Phyton i Sylwia Słomiak w
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obecności Koordynatora Projektu po stronie Powiatu Pawła Dyrcz i Koordynatora po stronie Wykonawcy
Pawła Hajdyła oraz Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.
Goście odwiedzili szpital oraz kilkanaście budynków mieszkalnych w których zostały lub są obecnie
montowane instalacje solarne. Wizyta miała na celu monitorowanie realizacji programu zakładającego montaż
2349 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i szpitalu rejonowym.
Podczas pobytu przedstawiciele SPPW mieli możliwość spotkania się ze Starostą Suskim Tadeuszem
Gancarzem, Wicestarostą Janem Woźnym, Koordynatorem projektu ze strony Powiatu Suskiego –
Naczelnikiem Wydziału Środowiska Pawłem Dyrczem, Prezesem Firmy Solver Katarzyną Kachel,
Koordynatorem projektu ze strony firmy Solver Pawłem Hajdyłą, inspektorami nadzoru a także właścicielami
budynków w których montowane są solary.

Zdjęcia z wizyty. Źródło własne.

Kontrola NFOS
W dniach od 7-11 stycznia 2013 r Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie przeprowadził kontrole w Wydziale Środowiska który prowadzi projekt. Podczas kontroli
sprawdzono m. in: losowo wybrane 20 wykonanych instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych
poprawność kwalifikowalności wydatków oraz sporządzenia dokumentów rozliczeniowych zgodność
zawieranych umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia prowadzenie działań.
Konwent Starostów Województwa Małopolskiego
W Stryszawie w dniach 7.02 – 8.02.2013 r. w ośrodku „Beskidzki Raj” odbyło się posiedzenie Konwentu
Starostów Województwa Małopolskiego.
W skład konwentu wchodzą starostowie powiatów z województwa małopolskiego i prezydenci miast na
prawach powiatu.
Cykliczne spotkania w ramach konwentu mają na celu wymianę doświadczeń w zakresie zadań wykonywanych
przez powiaty, jak również podejmowanie wspólnych działań powiatów w wymiarze ogólnowojewódzkim.
Gościem obrad był m.in. Marszałek Małopolski Marek Sowa.
Podczas obrad informacje na temat realizowanego przez Powiat Suski „Programu zwiększenia wykorzystania
odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów natura 2000, powiatu suskiego”
w ramach którego zamontowanych będzie 2349 kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych przedstawił
Naczelnik Wydziału Środowiska suskiego starostwa Paweł Dyrcz.

109
Id: 87632B71-7035-4D02-B1A1-EEEAB39C6DDE. Uchwalony

Strona 109

Zdjęcia z konwentu. Źródło własne.

Europejskie Słoneczne dni
Po raz trzeci w Polsce w dniach 1-19 maja 2013 r. odbyły się oficjalne obchody Europejskich Słonecznych
Dni w ramach których w dniach 13-14 maja 2013 r. w Dworze Artusa w Toruniu odbyło się VI Forum
Przemysłu Energetyki Słonecznej.
Wśród prelegentów
1. prof. Maciej Nowicki
2. Roland Phyton - Z- ca Dyrektora Szwajcarsko Polski Program Współpracy
3. Małgorzata Skucha – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie
4. Robin Welling – Prezydent European Solar Thermal Industry Federation
5. Grzegorz Wiśniewski Prezes Zarządu IEO
6. Mec. Tomasz Włostowski Partner Zarządzający, EUTRADEDEFENCE, Bruksela
7. Piotr Pryciński p.o. Zastępcy Kierownika Działu Zarządzania Programami Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju
8. Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki
znalazł się Paweł Dyrcz który przedstawił prezentacje dotyczącą realizacji i doświadczeń związanych z
wdrażaniem programu solarnego, darczyńców projektu, przykłady zrealizowanych inwestycji
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął: minister gospodarki – Janusz Piechociński, prezes Zarządu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Małgorzata Skucha, prezes Urzędu
Regulacji Energetyki – Marek Woszczyk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Bożena
Lublińska-Kasprzak, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan
Kurzydłowski, prezydent Torunia – Michał Zaleski oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki
Odnawialnej.

Zdjęcie z konferencji. Źródło: www.ieo.pl
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Wizyta delegacji szwajcarskiej
W ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Powiat suski na montaż kolektorów słonecznych
uzyskał dofinansowanie w wysokości 13,5 mln zł
W dniu 13 maja 2013 r. na Zamku w Suchej Beskidzkiej przyjęto delegację Szwajcarską. W skład delegacji
Szwajcarskiej weszli:
1. Lukas Beglinger – Ambasador Ambasady Szwajcarii
2. Simon Geissbühler – Minister Ambasady Szwajcarii
3. Dominique Favre – Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
4. Tripet Florent Cordier – Sekretarz Komisji
5. Andreas Aebi – Szwajcarska Partia Ludowa, Przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych
6. Roland Büchel – Szwajcarska Partia Ludowa, Członek Komisji ds. Zagranicznych
7. Hans-Jürg Fehr – Partia Socjaldemokratyczna, Członek Komisji ds. Zagranicznych
8. Tiana Moser – Partia Zielonych, Członkini Komisji ds. Zagranicznych
9. Walter Müller – Krajowa Rada (FDP Liberałowie), Członek Komisji ds. Zagranicznych
10. Martin Naef – Partia Socjaldemokratyczna, Członek Komisji ds. Zagranicznych
11. Maximilian Reimann – Szwajcarska Partia Ludowa, Członek Komisji ds. Zagranicznych
Powiat suski reprezentowali
1. Tadeusz Gancarz – Starosta Suski
2. Jan Woźny – Wicestarosta Suski
3. Wit Mateusz Sarlej – Członek Zarządu Powiatu
4. Stanisław Pawlik – Doradca Starosty
5. Artur Krużlak – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu Suskiego
6. Marek Haber – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
7. Dyrcz – Naczelnik Wydziału Środowiska, Koordynator Programu solarnego
W spotkaniu wzięli udział także:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Katarzyna Kachel – Prezes Solver sp. z o.o.
Paweł Hajdyła – Koordynator prac Firmy Solver sp. z o.o.
Bogdan Krawczyk – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Jan Najdek – Wójt Gminy Budzów.
Teresa Jasiewicz – Wydział Środowiska
Maria Karcz - Wydział Środowiska
Marek Mrugacz – Wydział Środowiska
Elwira Listwan- Wydział Środowiska
Grzegorz Malinowski – Wydział Środowiska

Podczas spotkania Koordynator programu Paweł Dyrcz przedstawił historię i cele projektu, uzasadnienie
potrzeby związane z jego realizacją dziękując, za przyznanie dotacji jednocześnie podkreślając, że projekt jest
owocem działania całego zespołu zajmującego się projektem.
Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Dominique Favre podziękował za
dotychczasową dobrą współpracę pomiędzy Koordynatorem, Wydziałem Środowiska a SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy. Ambasador Szwajcarii Lukas Beglinger podkreślił ze tego typu projekty są
doskonałym polem do współpracy pomiędzy Państwami.
Goście ze Szwajcarii mieli następnie możliwość zapoznania się z instalacją znajdującą się na Szpitalu
Rejonowym w Suchej Beskidzkiej. Na zakończenie wizyty Starosta suski Tadeusz Gancarz podziękował za
przyznanie dotacji i zapewnił, że środki finansowe przeznaczone na realizację projektu zostaną należycie
spożytkowane.
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Zdjęcia z wizyty. Źródło własne.

Debata o solarach w Domu Poselskim w Warszawie
W dniu 29 października 2013 r. w sali konferencyjnej Nowego Domu Poselskiego w Warszawie odbyła się
Debata na temat: „Optymalnego modelu finansowania ze środków publicznych programu solarnego w Polsce z
korzyścią dla beneficjentów, producentów i środowiska”. Organizatorami Debaty byli Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych oraz Parlamentarny Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju – Ekologia, Energetyka,
Turystyka, Gospodarka pod przewodnictwem Posła RP Tomasza Głogowskiego.
W spotkaniu wzięli udział m.in :
1. Sebastian Stępnicki – Ministerstwo Gospodarki, Departament Energii Odnawialnej
2. Ryszard Ochwat i Paweł Bartoszewski – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3. Krzysztof Masiuk – Członek Rady Nadzorczej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
4. Wiesława Tylman – Dyrektor Wydziału Inwestycyjnego , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie
5. Małgorzata Mrugała - Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie
6. Marek Zieliński – Zastępca Prezesa Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu
7. Janusz Starościk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych,
8. Katarzyna Motak – Przedstawiciel Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej
9. Jan Woźny – Wicestarosta suski
10. Paweł Dyrcz – Koordynator projektu
Przedstawiciele powiatu przedstawili prezentacje dotyczącą zrealizowanego programu związanego z
montażem kolektorów słonecznych przedstawiając aspekty techniczne i ekonomiczne projektu.
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Zdjęcie z debaty. Źródło - www.europa.org.pl

Nagroda dla artykułu o solarach
Wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu Dziennikarze dla Klimatu znalazł się Andrzej Papliński, autor
artykułu „Kolektory dla wytrwałych”, który ukazał się w wrześniowym wydaniu miesięcznika Murator.
Artykuł szeroko opisuje projekt związany z montażem instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych w
powiecie suskim.
Celem konkursu jest popularyzacja działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma za zadanie wyróżnić prace
dziennikarzy zaangażowane w tematykę klimatu wśród społeczeństwa, także wśród społeczności lokalnych,
promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom
klimatycznym. W sposób przystępny i zrozumiały (ale niebanalny) uświadamiać o zagrożeniach
klimatycznych. Więcej informacji na temat konkursu.
Prace konkursowe oceniała komisja w składzie :
prof. dr hab Maciej Nowicki
red. Krystyna Forowicz
red. Elżbieta Strucka
dr Andrzej Kassenberg
red. Katarzyna Dowbor
Organizatorem Ogólnopolskiego konkursu „Dziennikarze dla Klimatu” jest Klub Publicystów Ochrony
Środowiska EKOS przy ZG Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (www.ekos.org.pl). Partnerem Konkursu –
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko).
1.
2.
3.
4.
5.

Spotkanie z Prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej

W dniu 28.01.2014 r. z wizytą w Krakowie przebywał Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Didier
Burkhalter.
Podczas wizyty Pan Prezydent spotkał się także z przedstawicielami czterech wybranych beneficjentów
realizujących projekty w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. W spotkaniu z Prezydentem
uczestniczyli Tadeusz Gancarz – Starosta Suski, Paweł Dyrcz – Koordynator projektu.
Koordynator Projektu Paweł Dyrcz podczas swojego wystąpienia przedstawił uwarunkowania społeczne i
środowiskowe związane z realizacją projektu , przedstawił zakres rzeczowy wykonanych prac oraz w imieniu
Mieszkańców Powiatu podziękował Darczyńcom w tym Szwajcarii za wsparcie finansowe naszego projektu
dzięki któremu nasze środowisko będzie czystsze, a życie wygodniejsze.
Po
przedstawieniu
projektów Starosta
Suski
Tadeusz
Gancacrz
wręczył
Prezydentowi
Konfederacji Szwajcarskiej Didier Burkhalter w imieniu Mieszkańców Powiatu podziękowania za wsparcie
realizacji naszego projektu podpisane przez Starostę Tadeusza Gancarza, Wicestarostę Jana Woźnego i
Koordynatora Projektu Pawła Dyrcz. W dalszej części spotkania Starosta i Koordynator projektu wręczyli
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podziękowania Ambasadorowi Szwajcarii Lukas Beglinger i Dyrektorowi Szwajcarsko Polskiego Programu
Współpracy Roland Python.

Zdjęcia ze spotkania. Zródło – Urząd Marszałkowski w Krakowie, Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie

Zdjęcia wręczonych podziękowań. Zródło – własne

Wizyta Radnych z Powiatu Krakowskiego
W dniu 20.03.2014 r. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej gościło delegację Radnych z Powiatu
Krakowskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Krakowie :
1. Komisja Rady ds. Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
2. Janusz Cerek – Przewodniczący Komisji
3. Piotr Goraj – Wiceprzewodniczący
4. Lucjan Goraj
5. Jarosław Łojek
6. Włodzimierz Okrajek
Przedstawiciele Wydziału Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w Krakowie
1. Anna Piątkowska – Inspektor
2. Ewa Piotrowska – Podinspektor
W spotkaniu z ramienia Powiatu Suskiego uczestniczyli :
1. Tadeusz Gancarz – Starosta Suski
2. Jan Woźny – Wicestarosta Suski
3. Arkadiusz Kucia – Przewodniczący Rady Powiatu
4. Artur Kruźlak – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
114
Id: 87632B71-7035-4D02-B1A1-EEEAB39C6DDE. Uchwalony

Strona 114

Paweł Dyrcz – Koordynator projektu
Grzegorz Malinowski – Wydział Środowiska
Celem wizyty było omówienie realizacji programu związanego z montażem instalacji solarnych w
Powiecie Suskim.
Spotkanie rozpoczął Starosta Suski Tadeusz Gancarz, który powitał Radnych Powiatu Krakowskiego i
przedstawił zarys realizowanego programu. Następnie Koordynator Projektu Paweł Dyrcz przedstawił
szczegóły realizowanego projektu:
1. źródła finansowania, informacje o Darczyńcach
2. kwalifikowalność wydatków w ramach projektu
3. zakres efektu rzeczowego i ekologicznego realizowanego projektu
4. trudności związane z realizacją programu
Radni Powiatu Krakowskiego w dyskusji poruszali kluczowe aspekty związane z przygotowaniem,
wdrażaniem i realizacją projektu, wyrazili uznanie dla pracy włożonej w realizację projektu, następnie
obejrzeli instalację solarną przeznaczoną dla szpitala i instalacje przeznaczone dla Mieszkańców.
5.
6.

Zdjęcia z wizyty. Źródło – własne

Wizyta delegacji
W dniu 11.06.2014 r. Powiat suski gościł delegację Szwajcarsko Polską w ramach dorocznego
oficjalnego spotkania w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.
Delegację szwajcarską reprezentowali
1. Roland Python – Szwajcarsko Polski Program Współpracy
2. Hugo Bruggmann – SECO Szwajcaria
3. Ralph Amman – SECO Szwajcaria
4. Sylwia Słomiak – Szwajcarsko Polski Program Współpracy
5. Dominika Wieczorek – Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Delegację polską reprezentowali:
1. Michał Ziętara – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
2. Monika Zawistowska – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
3. Marzena Wieczorek – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
4. Dorota Chmielewska – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
5. Małgorzata Głowacka – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
6. Joanna Tańska – Ministerstwo Finansów
7. Dagmara Wolska – Tłumacz
Powiat suski reprezentowali:
1. Tadeusz Gancarz – Starosta Suski
2. Jan Woźny – Wicestarosta Suski
3. Paweł Dyrcz – Koordynator projektu
Delegację Szwajcarsko -Polską przywitał Starosta Suski Tadeusz Gancarz, dziękując za wsparcie
finansowe projektu. Paweł Dyrcz przedstawił prezentacje projektu w której ujęto: efekty rzeczowe,
przewidywane efekty ekologiczne, ekonomiczne związane z realizacją projektu, działania promocyjne.
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Przedstawiciele delegacji Szwajcarskiej podziękowali za zaangażowanie zespołu realizującego projekt i
jednocześnie podkreślili z zadowoleniem, że dotychczasowe cele projektu zostały osiągnięte, a niektóre z
nich zostały wykonane w większym zakresie niż to przewidziano na etapie składania wniosku.
W dalszej części spotkania delegacja zobaczyła instalacje solarne dla budynków mieszkalnych i szpitala.

Zdjęcia z wizyty. Źródło - własne

I miejsce w rankingu energii odnawialnej
W dniu 12 czerwca 2014 r. Starosta Tadeusz Gancarz podczas Kongresu Regionów w Świdnicy odebrał
puchar
i
dyplom
za
zajęcie
przez
Powiat
suski
I
miejsca w
ogólnopolskim
Rankingu Energii Odnawialnej organizowanym przez Związek Powiatów Polskich pod patronatem czasopism
Newsweek Polska, Forbs i Fakty Magazyn Gospodarczy.
Zajęcie I miejsca było możliwe dzięki inwestycji przygotowanej przez Wydział Środowiska przy
współpracy z pozostałymi Wydziałami Starostwa Powiatowego, a związanej z montażem instalacji
solarnych przeznaczonych dla 2349 rodzin i szpitala.

Zdjęcie z kongresu. Źródło

Zdjęcie dyplomu i statuetki. Źródło – własne
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Ekoliderzy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wyraził uznanie dla Powiatu
Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska i udział w konkursie eko.LIDERZY 2014. Dyplom
uznania odebrał Starosta Józef Bałos.

Wizyta monitorująca SPPW, MIR, WWPE
W dniach 25.03 – 27.03.2015 r. Powiat Suski gościł przedstawicieli Szwajcarsko Polskiego Programu
Współpracy, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Władzy Wrażającej w ramach przeglądu okresowego
projektu.
Delegację szwajcarską reprezentowali
1. Roland Python – Szwajcarsko Polski Program Współpracy
2. Jovanka Ruoss - Szwajcarsko Polski Program Współpracy
3. Sylwia Słomiak – Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Delegację polską reprezentowali:
1. Małgorzata Zalewska – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
2. Magdalena Iwaniecka – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
3. Aneta Krzywicka – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
4. Dorota Błaszko – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
5. Ewa Wnukowska – Władza Wdrażająca Programy Europejskie
6. Iwona Włodarczyk – Władza Wdrażająca Programy Europejskie
7. Mirosław Janowski – Ekspert zewnętrzny
8. Katarzyna Płoska – Tłumacz
Powiat Suski reprezentowali:
1. Józef Bałos – Starosta Suski
2. Zbigniew Hutniczak – Wicestarosta Suski
3. Paweł Dyrcz – Koordynator projektu
4. Maria Karcz – Wydział Środowiska
5. Marek Mrugacz – Wydział Środowiska
Celem wizyty było przeprowadzenie oceny zaawansowania realizacji projektu, identyfikacja mocnych i
słabych stron. Podczas spotkania omawiano sprawy związane montażem dodatkowych instalacji, serwisem
zastępczym instalacji solarnych, w związku z ogłoszeniem upadłości przez dotychczasowego wykonawcę
robót. Paweł Dyrcz przedstawił prezentacje projektu w której ujęto: efekty rzeczowe, efekty ekologiczne,
ekonomiczne związane z realizacją projektu, działania promocyjne. Delegacja w ramach spotkania
skontrolowała 11 instalacji solarnych, w tym instalację dla szpitala.
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Zdjęcia z wizyty. Źródło – własne

Konferencja OZE
W dniu 12.06.2015 r. w Kołobrzegu odbyła się konferencja „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy
efektywności energetycznej w systemach grzewczych oraz promocja odnawialnych źródeł energii w projektach
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy”.
Zaproszenie na konferencję przyjęli przedstawiciele:
1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Monika Muranowicz – Zagawa
2. Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – Krzysztof Kaczmarek
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Jerzy Sarnowski
4. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – Michał Szumski.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele partnerów projektu KIK/48 oraz przedstawiciele pozostałych gmin
wchodzących w skład Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
Podczas konferencji oprócz projektu realizowanego przez ZMiGDP, zaprezentowane zostały również inne
projekty realizowane dzięki wsparciu funduszy szwajcarskich. Projekt pn. „Program zwiększania
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000,
Powiatu suskiego” zaprezentował Paweł Dyrcz – Naczelnik Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w
Suchej Beskidzkiej.

Zdjęcie z konferencji. Źródło – www.parseta.org.pl
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Powiat suski laureatem konkursu
W dniu 30.11.2015 r. w Ministerstwie Środowiska w Warszawie obyła się uroczysta gala wieńcząca
ogólnopolski konkurs „Aktywni dla czystego powietrza”. Podczas gali Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska Pan Sławomir Mazurek wręczył Staroście Suskiemu Józefowi Bałos statuetkę i dyplom za
zajęcie II miejsca w konkursie.
Podczas gali Starosta Suski Józef Bałos i Paweł Dyrcz – koordynator projektów przedstawili prezentację
multimedialną dotyczącą celów i efektów realizowanych projektów. Ogólnopolski Konkurs „Aktywni dla
czystego powietrza” adresowany do wszystkich, którzy zrealizowali do dnia 30 czerwca 2015 r. inicjatywy
powodujące ograniczenie niskiej emisji. Poprzez inicjatywy, o których mowa, należy rozumieć działania o
technicznym, wynalazczym bądź racjonalizatorskim charakterze polegające w szczególności na modyfikacji
urządzeń, budynków lub systemów technicznych które zostały wdrożone i których wdrożenie spowodowało
możliwy do wykazania efekt polegający na ograniczeniu niskiej emisji. Organizatorzy konkursu docenili
wkład jaki Powiat Suski wnosi w ochronę powietrza poprzez m.in. realizację „Programu zwiększenia
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów Natura
2000, Powiatu Suskiego” , termomodernizację obiektów powiatowych, przygotowanie Programów
Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8 Gmin.

Zdjęcie z wręczenia dyplomu. Źródło – Ministerstwo Środowiska

Zdjęcie statuetki i dyplomu. Źródło – własne
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Zielone lekcje
W dniu 5.06.2016 r. w Zespole Szkół w Sidzinie odbyła się konferencja plenerowa realizowana w
ramach ogólnopolskiego projektu pn. ” Postaw na słońce” .
Konferencja przeznaczona była dla młodzieży, lokalnych dla właścicieli domów jednorodzinnych
i
dotyczyła wykorzystania źródeł odnawialnych w codziennym życiu z przedstawieniem korzyści
ekonomicznych i środowiskowych na przykładzie wybranych domów jednorodzinnych.
W konferencji uczestniczyli Starosta Józef Bałos oraz przedstawiciele Wydziału Środowiska – Paweł Dyrcz
oraz Marek Mrugacz, którzy przedstawili dotychczasowe i planowane działania Powiatu związane z
realizacją projektu dotyczącego montażu instalacji solarnych dla 2913 rodzin na terenie Powiatu.

Zdjęcia z konferencji. Źródło – własne

W dniu 18.06.2014 r. Paweł Dyrcz i Marek Mrugacz spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w
Toporzysku.
Podczas spotkania przedstawiono działania jakie prowadzi Wydział w zakresie poprawy jakości powietrza na
terenie powiatu. Zapoznano uczniów z celami, przewidywanymi efektami, źródłami finansowania
„Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie
obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego” w ramach którego montowane są kolektory słoneczne na
budynkach mieszkalnych i szpitalu.
Wśród prowadzonych działań przedstawiono także zrealizowane działania termomodernizacyjne obiektów
powiatowych oraz program niskiej emisji. Uczniowie mieli możliwość poznania sprzętu ( kamera inspekcyjna,
dalmierz, pirometr, pehametr) jaki jest wykorzystywany przez Wydział Środowiska podczas odbiorów
instalacji solarnych. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali materiały promujące projekt.

Zdjęcia z zielonej lekcji. Źródło – własne

W dniu 15.12.2016 r. oraz 21.12.2016 r. Marek Mrugacz spotkał się z uczniami Zespołu Szkół im. W. Goetla
w Suchej Beskidzkiej.
Zapoznano uczniów z celami, przewidywanymi efektami, źródłami finansowania „Programu zwiększenia
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000,
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Powiatu suskiego” w ramach którego montowane są kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych i
szpitalu.
Przedstawiono także zasadę działania i budowę instalacji solarnej. Na zakończenie spotkania uczniowie
otrzymali materiały promujące projekt.

Zdjęcia z lekcji. Zródło – własne

Konferencja "Inwestycje w odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionów
Polski"
W Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 9 czerwca 2016 r. odbyła się konferencja
„Inwestycje w odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionów Polski”, zorganizowana
przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle wspólnie z partnerami: Gmina Busko Zdrój, Miasto i
Gmina Niepołomice, Powiat Suski, Gmina Mszana Dolna. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęło Biuro
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii.
Podczas konferencji występowali przedstawiciele Szwajcarii: Roland Python, Dyrektor Biura SPPW, Marc
Muller, Szwajcarski Federalny Departament ds. energii oraz uznane autorytety z Polski: dr Andrzej
Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, prof. UJ Krzysztof Berbeka, prof. Małgorzata Grodzińska, Instytut
Nauk o Środowisku UJ, Andrzej Guła, Instytut Ekonomii, Krakowski Alarm Smogowy.
W trakcie dyskusji panelowych swoje doświadczenia w realizacji projektów solarnych w ramach SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy prezentowali przedstawiciele instytucji realizujących Projekty:
• Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle, projekt: „Instalacja systemów energii odnawialnej na
budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki” (20 gmin),
- Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku
- Maria Lignar, koordynator projektu;
• Gmina Busko Zdrój, projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej
oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” (12 gmin),
Tomasz Mierzwa, Zastępca Burmistrza
Anna Przyborowska-Ryś, koordynator projektu;
• Gmina Mszana Dolana, projekt ”Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”, (6
gmin),
Bolesław Żaba, Wójt Gminy
Antoni Róg, koordynator projektu;
• Gmina Niepołomice, projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice, Wieliczka,
Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych”, (6 gmin),
Dariusz Marczewski, Burmistrz Miechowa,
Stanisław Nowacki, koordynator projektu;
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• Powiat Suski, projekt „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości
powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000”, (9 gmin)
Józef Bałos, Starosta Suski
Paweł Dyrcz. koordynator projektu.
Łącznie na terenie 53 gmin zainstalowanych zostało ponad 21 000 systemów solarnych do podgrzewania
ciepłej wody użytkowej w prywatnych budynkach mieszkalnych i 160 w budynkach użyteczności publicznej o
łącznej powierzchni około 123 000 m2 oraz 101 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności
publicznej o łącznej mocy około 2 700 kWp i powierzchni 17 000 m2. Szwajcarskie dofinansowanie wyniosło
między 45-85 proc. wartości projektów, a wkład własny mieszkańców nie przekroczył 30 proc. całkowitych
kosztów inwestycji. Zakładana redukcja emisji zanieczyszczeń to około 30 tysięcy ton/rok.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa
Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, samorządów województwa podkarpackiego,
małopolskiego i świętokrzyskiego, związków gmin, przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych
oraz mediów.
Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć instalacji odnawialnych źródeł energii zrealizowanych w ramach
Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego i
świętokrzyskiego.

Zdjęcia z konferencji. Zródło – własne

Spotkania z mieszkańcami
Łącznie w 12 spotkaniach z Mieszkańcami wzięły udział 1798 osoby .

122
Id: 87632B71-7035-4D02-B1A1-EEEAB39C6DDE. Uchwalony

Strona 122

Zdjęcia ze spotkań. Źródło – własne

Materiały promocyjne
a) książka o projekcie
W publikacji przedstawiono doświadczenia związane z realizacją projektu w zakresie przygotowania
dokumentacji przetargowej, wykonania instalacji jaki ich serwisowania. Przedstawiono budowę instalacji
solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jeden z rozdziałów poświęcono międzynarodowej
wymianie doświadczeń. Opisano zdalny system monitoringu zbierający informacje umożliwiający
określenie efektów ekologicznych jak i sprawności instalacji. Nie zabrakło także relacji z
przeprowadzonych działań promocyjnych. Publikacja została wzbogacona opiniami Użytkowników i 66
zdjęciami.
Książka przedstawia doświadczenia z realizacji projektu (120 stron, nakład 4000 egz.). Książka została
rozesłana do wszystkich urzędów miast, gmin, powiatów – 2858 szt. i 30 bibliotek.

Okładka książki. Zródło – własne
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b) broszura
.

Okładka broszury. Źródło – własne

c) plakat

Zdjęcie plakatu. Zródło – własne

d) ulotka
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Zdjęcia ulotki. Zródło – własne

e) filmy
Szwajcarskie wsparcie dla energetyki odnawialnej w południowej Polsce
Słoneczny Powiat Suski
f) tablice informacyjne 23 tablice informacyjne o wymiarach 1,5 m x 2 m zostały umieszczone przy
drogach powiatowych
g) rooll-up reklamowe
g) gadżety reklamowe – ołówki, długopisy, smycze, pendrivy, podkładki pod myszkę, parasole, koszulki,
polary, kurtki, czapki
Mobilny środek promocji
Szwajcarsko Polski Program Współpracy w ramach realizacji naszego projektu wyraził zgodę na
finansowanie w ramach powstałych oszczędności zakupu pojazdu służącego do: prac związanych z obsługą i
promocją projektu
Szwajcarsko Polski Program Współpracy sfinansował zakupu pojazdu w 77 % . Powiat suski pokrył jedynie
koszty podatku VAT w wysokości 23 % wartości pojazdu.
Na samochodzie umieszczono
1. loga Darczyńców
2. adres strony internetowej
3. grafikę przedstawiającą rodzinę na tle kolektorów słonecznych
4. informację o Darczyńcach
dane techniczne pojazdu:
1. wersja Outdoor Ambition
2. napęd 4×4
3. pojemność /moc – 1.8 TSI /160 KM
4. gwarancja – 4 lata lub 120 000 km
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Zdjęcie samochodu. Źródło – własne

Konkursy plastyczne
Powiatowe konkursy plastyczne dla szkół i przedszkoli związane z realizacją programu solarnego (2012 r.,
2013 r.)
W 2012 r. zorganizowano konkurs plastyczny mający na celu promocję projektu programu solarnego.
Honorowy patronat nad konkursem objął Dyrektor Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Heinz
Kaufman, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie Paweł Ciećko. Konkurs
połączony był ze zbiórką zużytych baterii, których ogółem zebrano 660 kg. Na konkurs wpłynęło 348 prac z 15
przedszkoli i 21 szkół podstawowych.

Zdjęcie z konkursu. Źródło - własne

W 2013 r. zorganizowano konkurs plastyczny mający na celu opracowanie projektu logo programu solarnego.
Konkurs połączony był ze zbiórką zużytych baterii, których ogółem zebrano 816 kg. Na konkurs wpłynęły 336
prace z 10 przedszkoli i 18 szkół podstawowych.

Zdjęcie z konkursu. Źródło - własne
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Strona internetowa projektu
Została opracowana strona projektu www.solary.powiatsuski.pl (polska i angielska wersja językowa), wraz z
bieżącą aktualizacją i generatorem CMS.
Artykuły prasowe, na portalach internetowych m.in.
Planergia.pl - "Kolektory na każdym dachu" - wrzesień 2013 r.
MURATOR - " Kolektory dla wytrwałych" - wrzesień 2013 r.
Powiatsuski24.pl - wrzesień 2012 r.
Biuletyn ZOZ – październik 2012 r.
Dziennik Polski - maj 2012 r.
wnp.pl - sierpień 2011 r.
Dziennik Polski - luty 2011 r.
Głos Beskidzki – Rozpoczął się montaż kolektorów słonecznych” sierpień 2012 r.
Małopolska Kronika Beskidzka –„Druga szansa na solary” 16.05.2013 r.
Głos Beskidzki –„Lider energii odnawialnej” styczeń 2014 r.
Małopolska Kronika Beskidzka „Będą nowe instalacje solarne”17.12.2015 r.
Małopolska Kronika Beskidzka – „Solarna umowa podpisana” 11.02.2016 r.
Małopolska Kronika Beskidzka – „Solary – spotkania informacyjne” 23.03.2016 r.
Małopolska Kronika Beskidzka –„Montujemy dodatkowe instalacje” 24.11.2016 r.
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